


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	เกาะนามิ	-	หมูบานบุกชอนฮันอก	-	ศูนยโสม	-	หอคอย
กรุงโซล	-	พิพิธภัณฑภาพลวงตา	3	มิติ	-	พิพิธภัณฑน้ําแข็ง	-	ถนนฮงอิก
หรือ	ยานฮงแด

พักที่	Incheon
Sopra	Hotel	4	*
เมืองอินชอน
หรือเทียบเทา

3 พระราชวังเคียงบ็อค	-	ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	น้ํามันสนเข็มแดง	-
DOOTA	DUTY	FREE	-	เมียงดง	-	คลองชองเกชอน

พักที่	Skypark
Dongdaemun	4
*	เมืองโซล	หรือ
เทียบเทา

4 อิสระทองเที่ยวเกาหลีเต็มวัน
พักที่	Skypark
Dongdaemun	4
*	เมืองโซล	หรือ
เทียบเทา

5 วัดโซเกซา	-	ถนนอินซาดง	-	ถนนฮงอิก	หรือ	ยานฮงแด	-	สนามบินอินชอน
-	สนามบินสุวรรณภูมิ

25	พ.ค.	61	-	29	พ.ค.	61 ฿23,999 ฿22,999 ฿21,999 ฿4,900



(เช็คอินกรุปของสายการบินไทย)โดยมีเจาหนาที่ของบริษทั	และหัวหนาทัวร	พรอมอํานวยความสะดวกตรวจ
เช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน)

20.00	น.	คณะมาพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชั้น	4	ประตู	2	เคานเตอร	C	(เช็ค
อินกรุปของสายการบินไทย)โดยมีเจาหนาทีข่องบริษทั	และหัวหนาทัวร	พรอมอํานวยความสะดวก
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน)

23.10	น.	นําทานสู	สาธารณรัฐเกาหลีใต	โดย	สายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG658	หรือ	เที่ยวบินที่	TG656
(23.30-06.55	น.)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
06.35	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	สาธารณรัฐเกาหลี	เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ประเทศไทย	2	ชั่วโมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิน่)
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

นําทานชม	เกาะนามิ	(NAMISEOM	ISLAND)	ชมทิวทัศนซึ่งเคยใชเป็นสถานที่ถายทําละครทีวี	“WINTER
LOVE	SONG”	อันโดงดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย	เกาะนามิน้ีมีรูปรางคลายใบไม	ที่ลอยอยูทางตอนเหนือของ
แมน้ําฮัน

อิสระทานสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ	เชน	การเดินเลนเที่ยวชมสวนเกาหลี	คาราวะสุสานนายพลนามิ
เดินผานกลางแมกไมแหงสวนสนที่สูงเสียดฟา	ผานดงตนสน	ดอกสน	ตนเกาลัด	เลือกน่ังที่มาน่ังริมฝ่ังเพื่อชม
บรรยากาศโรแมนติคใตเงาไม	พรอมมีเวลาใหทานไดเก็บโลเคชั่นประทับใจ

ใหทานไดอิสระเลือกชม	ฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศ	ซึ่งตั้งอยูบนเกาะ	หรือ	จะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือน
ฉากในละครตามอัธยาศัยจนไดเวลาสมควรอําลาเกาะนามิ

ชวงเทีย่ง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนู	“ทัคคาลบี้”	
นําทานสู	หมูบานบุกชอนฮันอก	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

นําทานชม	โซลทาวเวอร	1	ใน	18	หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง	480	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล

นําทานสามารถ	ชมทัศนียภาพของกรุงโซล	จากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ	360	องศาโดยสามารถมอง
ไดถึงเขาพูกักซัน	และถาหันไปยังทิศตรงขาม	ก็จะเห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง

นําทานสู	ศูนยโสม	ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ	6	ปี	ซึ่งถือวาเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด
ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง	2	เทา	เพื่อนําไป
บํารุงรางกาย	หรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ

นําทานสู	Trick	Eye	Museum	+Ice	Gallery	พิพิธภัณฑศิลปะสามมิติตนฉบับของเกาหลี	สถานที่ทองเที่ยว
ยอดนิยมที่ทั้งคนเกาหลีและนักทองเที่ยวตางชาติ	เดินทางมาเก็บรูปภาพพรอมโพสทาเกๆ	กับฉากสามมิติ	ทําให
การเดินชมนิทรรศการศิลปะไมใชสิ่งที่นาเบื่อและเขาใจยากอีกตอไป

จากน้ันใหทาน	อิสระชอปป้ิงถนนฮงอิก	แหลงชอปป้ิงหนามหาวิทยาลัยตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าเพื่อไมรบกวนเวลาชอปป้ิงของทาน	
พักที่	Incheon	Sopra	Hotel	4	*	เมืองอินชอน	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

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	เมนู	“ทัคคาลบี้”

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



(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น)

อิสระอาหารคํ่าเพื่อไมรบกวนเวลาชอปป้ิงของทาน

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

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

เป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของกรุงโซล	มีเอกลักษณที่แปลกแหวกแนวจาก
พิพิธภัณฑที่เราเคยรูจักอยางสิ้นเชิง	จุดเดนก็คือ	ภาพบริเวณฝาผนังและพื้น
จะถูกสรางสรรค	โดยใชเทคนิคพิเศษในการสรางภาพ3มิติ	รวมถึงทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตรเชนการหักเหของแสงเงา	และการซอนภาพโดยกระตุนการ
เคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง	ซึ่งศิลปะแบบน้ีเรียกวา	ทรอมพลุยล
(trompe	l’oeil)	มาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลวาลวงตาและที่สําคัญ	ภาพลวงตา
เหลาน้ียังสามารถทําใหผูชมเขาไปมีสวนรวมกับภาพได	โดยแตละภาพจะมีคํา
แนะนําเรื่องตําแหนงการยืน	เพื่อจัดวางทาตางๆ

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

ยานดังสําหรับวัยรุน	เป็นแหลงรวม	รานคา	รานอาหาร	คลับ	บาร	รวมทั้งเป็น
ถนนแสดงงานศิลปอารตๆ	ของเหลาศิลปินอารมรติสตแตกทั้งหลาย	ถนนสา
ยอารทยานมหาวิทยาลัย	ฮงอิก	ยานน้ีมีทั้งรานอาหาร	คอฟฟ่ีช็อป	ผับ	บาร
รานขายเสื้อผา	รานขายเครื่องสําอางค	และเกสเฮาส	ราคายอมเยาว	(ถูกบาง
ไมถูกบาง	ถาถูกมากๆก็เดินไกลจากรถไฟฟานิดนึง	)	ยานน้ีถือเป็นศูนยรวมวัย
รุนเด็กแนวชาวเกาหลี	และเป็นสถานที่โชวของ	ของนักรองใตดิน	อินดี้	มารอง
เพลง	โชวผลงานของตัวเองใหผูคนที่เดินผานไปมาแถวน้ันไดดูกัน	ปกติโดย
สวนตัวชอบไปเดินเลนแถวฮงแดเพราะวามีรานคาเสื้อผานารักๆ	ดีไซนแนวๆ
ใหเลือกหลากหลาย	และรานอาหารอรอยๆ	หลายราน	ออ	จุดเดนอีกอยางหน่ึง
ของยานน้ีคือมีรานหมูยางอรอยๆ	ใหเลือกกินหลายราน

	พักที่	Incheon	Sopra	Hotel	4	*	เมืองอินชอน	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	พระราชวังเคียงบอคคุง	พระราชวังเกาแกที่สุดของราชวงศโชซอน	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1394	โดยใช

เป็น	ศูนยกลางการปกครองในสมัยโบราณ	โดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอํานาจของพระเจาแทโจและตอเน่ืองมา
ถึงกษตัริยในราชวงศโชซอล	ภายในเขตพระราชวังยังมีพระตําหนักเคียวฮเวรูลักษณะ	เป็นอาคารสองชั้น	โดย
ตัวพระตําหนักถูกสรางใหยื่นออกไปกลางสระน้ํา	ที่เต็มไปดวยฝูงหงส	สรางขึน้เพื่อใชเป็น	สถานที่สําหรับจัดงาน
เลี้ยงพระราชทาน	ประกอบดวยหมูอาคาร	ตางๆ	มากมายอาทิ	พลับพลากลางน้ํา,	ทองพระโรงที่ใชออกวา
ราชการ	ฯลฯ

นําทานชม	ศูนยยาสมุนไพรเกาหลี	อิสระใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม	สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี	ที่
นํามาแปรรูปเป็นรูปแบบตางๆ	ที่มีสรรพคุณรักษาโรค	และบํารุง	รางกาย

ชวงเทีย่ง	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ซัมเกทัง”
นําทานสู	พิพิธภัณฑสาหราย	ซึ่งทานจะไดเรียนรูการทําสาหรายของชาวเกาหลีประวัติความเป็นมาและ

ความผูกผันที่	ชาวเกาหลีที่มีตอสาหราย

พิเศษ....ใหทานไดนอกจากน้ีที่น่ียังมีบริการถายรูปเป็นที่ระลึกในชุดฮันบก	พรอมใหทานทํา	คิมบับ	หรือ
ขาวหอสาหรายเกาหลีดวยตนเองอีกดวย

นําทานสู	น้ํามันสนเข็มแดง	เป็นการสกัดจาก	ใบสนเข็มแดงบริสุทธิ	์100%	ซึ่งสรรพคุณของน้ํามันสนเข็ม
แดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย	ทั้งชวยละลายคลอ	เรสเตอรอล	และไขมันที่อุดตันในเสนเลือด	ลดระดับ
น้ําตาลในเลือด	ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย	เชน	เหงื่อ	ปัสสาวะ	อุจจาระ	ชวยลางสารพิษ
หรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด	เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้	ชวย	เพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกาย	บํารุง
ผิวพรรณใหสดใสจากภายใน	และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

นําทานสู	Cosmetic	Shop	ศูนยรวมเครื่องสําอางคชื่อดังของเกาหลี	มากมายหลายแบรนดดัง	อาทิเชน
W.S.Nature,Rojukiss,	Misshaเป็นตน

จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิง	สินคาปลอดภาษีทีห่างDuty	Free	อิสระทานชอปป้ิงตามอัธยาศัย

นําทานสู	คลองชองเกชอน	คลองน้ีสรางมาตั้งแตสมัยพระเจายองโจแหงราชวงศโชชอน	อายุเกาแกกวา
600	ปี	เดิมเป็นคลองน้ําเนา	สลัมเพียบ	รถติดสุดๆ	จนมีการสรางทางดวนทับคลอง	ไมมีใครอยากจะเดินผาน	ตอ
มาปี	2003	รัฐบาลไดบูรณะคลองใหม	ทุบทางดวนทิ้ง	แลวทุมงบกวา	386	พันลานวอน	พัฒนาจนน้ําใสสะอาด
เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจสุดฮิตของชาวกรุงโซล

อิสระทานชอปป้ิงณ	ตลาดเมียงดง	แหลงรวมวัยรุนยานสยามสแควร	โดยเฉพาะอยางยิ่งเป็นแหลงรวม
เครื่องสําอางคชื่อดัง	อาทิ	Etude,	Skinfood,	The	Face	Shop,	Misshaเป็นตน

ชวงคํ่า	
อิสระอาหารคํ่าเพื่อไมรบกวนเวลาชอปป้ิงของทานนําทานเดินทางเขาสูที่พัก	Skypark	Dongdaemun	4	*
เมืองโซล	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เป็นพระราชวังที่เกาแกที่สุดของราชวงศโชชอน	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.	1394	ตน
พระราชวงศที่สถาปนาขึน้โดยกษตัริยแทโจ	ภายในมีการแสดงโชวการเปลี่ยน
เวรยามของทหารราชองครักษ	การโชวแตละครั้งใชเวลาประมาณ	30	นาที

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ซัมเกทัง”

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

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

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

สรางมาตั้งแตสมัยพระเจายองโจแหงราชวงศโชชอน	อายุเกาแกกวา	600	ปี
เดิมเป็นคลองน้ําเนา	ชุมชนสลัมเยอะ	รถติดมาก	จนมีการสรางทางดวนทับ
คลอง	ไมมีใครอยากจะเดินผาน	ตอมาปี	2003	รัฐบาลไดบูรณะคลองใหม	ทุบ
ทางดวนทิ้ง	แลวทุมงบกวา	386	พันลานวอน	พัฒนาจนน้ําใสสะอาด	เป็นสถาน
ที่พักผอนหยอนใจสุดฮิตของชาวกรุงโซลและนักทองเที่ยว



อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัยเพื่อไมรบกวนเวลาชอปป้ิงของทาน

อิสระอาหารเที่ยงและอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย	เพื่อไมเป็นการรบกวนการชอปป้ิงของทาน

	พักที่	Skypark	Dongdaemun	4	*	เมืองโซล	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
อิสระเต็มวัน	ทานสามารถทองเทีย่วตามอัธยาศัย	หรือเลือกชอปป้ิงจุใจเต็มวัน

อิสระอาหารเทีย่งและอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก	Skypark	Dongdaemun	4	*	เมืองโซล	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

อิสระทองเที่ยวเกาหลีเต็มวัน	ใหทานไดสนุกสนานกับสถานที่ชื่อดังของ
ประเทศเกาหลีมากมาย	ตามอัธยาศัย

	พักที่	Skypark	Dongdaemun	4	*	เมืองโซล	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	วัดโชเกซา	(Jogyesa	Temple)	เป็นวัดเกาแกแหงหน่ึงของกรุงโซล	สรางขึน้ตั้งแตปี	1910	ใกลแห

ลงชอปป้ิงดังยานอินซาดง	ในรูปจะเป็นบรรยากาศหนาวัด	มีผูคนเดินเขาออกอยูตลอดเวลา.	บรรยากาศภายใน
วัด.	วัดน้ีเป็นศูนยกลางในการประกอบพิธีกรรมสําคัญๆ

จากน้ันนําทานสู	ตลาดอินซาดง	เป็นหน่ึงถนนที่เป็นสถานที่ทองเที่ยวที่นาจดจํามากที่สุดในกรุงโซลและ
แสดงใหเห็นถึง	วัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม

ชวงเทีย่ง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(บริการทานดวย“บุฟเฟตบาบีคิวสไตลเกาหลี”)
ใหทานอิสระชอปป้ิง	ถนนฮงอิก	ยานมหาวิทยาลัยวัยรุนชื่อดัง	ตามอัธยาศัย

นําทานสู	ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน	เพื่อนําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพฯ	โดยระหวางทางนําทาน
ชอปป้ิงที่	ซุปเปอรมารเก็ต	ซึ่งมีสินคาตางๆ	มากมายใหเลือกซื้อหาเป็นของฝาก	เชน	กิมจิ	บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
สาหราย	ขนมขบเคี้ยว	ลูกอม	ผลไมตามฤดูกาลและของที่ระลึกตางๆ



21.25	น.	นําทานกลับสู	กรุงเทพฯ	โดย	สายการบินไทย	เที่ยวบินที่	TG	657	(บริการอาหารและเครื่อง
ดื่มบนเครื่อง)

01.20	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

วัดที่เป็นศูนยกลางของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีชื่อเสียงในประเทศเกาหลี	ถึง
แมจะเป็นวัดที่ตั้งอยูทามกลางความวุนวายของเมือง	แตภายในวัดมีความ
เงียบสงบและสวยงามไมตางไปจากวัดอื่นๆ	ของประเทศเกาหลีใต	ซึ่งมักจะตั้ง
อยูทามกลางหุบเขา	หรือริมชายทะเล	ภายในวัดมีตนไมใหญที่มีความสูงกวา
26	เมตร,	อาคารเกาแก	และเจดียที่แกะสลักจากหินสูง	7	ชั้น

ถนนสายวัฒนธรรมอินซาดงมีระยะทาง	700	เมตร	ที่น่ีเป็นสถานที่ซึ่งรวบรวม
รานขายผลงานสถาปัตยกรรม	หัตถกรรมโบราณแบบพื้นเมืองของเกาหลี
รวมทั้งผลงานศิลปะอื่นๆ	อีกมากมาย	จึงนับวาเป็นถนนที่มีการผสมผสาน
ระหวางความทันสมัยและความเกาไวไดอยางลงตัว

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย“บุฟเฟตบาบีคิวสไตลเกาหลี”

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

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.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทยและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่
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	ทั้งสิ้นและถาทานตองการแยก
ตัวออกจากกรุปทัวรเพื่อทองเที่ยวเอง	โดยไมลงรานศูนยโสม,	ศูนยสมุนไพร,	รานน้ํามันสน,	ศูนยเครื่องสําอาง	และ
รานพลอยอะเมทิส	ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึน้จากทานเป็นจํานวนเงิน	300	USD	ตอทาน

17.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยวเป็นหมูคณะแบบ	Join	Tour	เทาน้ัน
กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครั้งหากเป็นนักทองเที่ยวชาวตางชาติ	หรือ	พระสงฆ	เก็บคาใช
จายเพิ่ม	ทานละ	4,000	บาท



18.	ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง	และในวัน
สุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็
ไมตองซื้อทั้งน้ีขึน้อยูกับความพึงพอใจของทาน	ทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับใหซื้อแตอยางใดแตเป็นการบอกกลาว
ลวงหนาเพื่อใหผุเดินทางไดรับทราบ

19.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯกอนทุกครั้งมิเชนน้ันทางบ
ริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น

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.	ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ200,000	บาท	เสียชีวิต	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

6.	สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ	30	กก.

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ

2.	คาใชจายอื่นๆ	ที่นอกเหนือที่ระบุ	อาทิเชน	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท

3.	คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ,	คาภาษีเดินทาง	(ถามีการเรียกเก็บ)

4.	คาภาษีน้ํามัน	ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษทัฯไดออกตัว๋เครื่องบิน

5.	ทิปไกดและคนขับรถประมาณ	25,000	วอน	ตอทานตอทริป	หรือเงินไทย	900	บาท

6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และหัก	ณ	ที่จาย	3%

พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา	6	เดือน

ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต	ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไมคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทิ้งสิ้น



***	ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	9,900	บาท	/	ทาน	***

***	ราคาไมรวมตัว๋เครื่องบิน	8,900	บาท/ทาน	***

**	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาทั้งน้ีขึน้อยูกับ
สายการบิน	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไมวาจะเกิดจากความขัดของของ
ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการไดโปรแกรมการเดินทาง
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบาง
รายการ	และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทาง	ในกรณีที่มีจํานวนผูโดยสารไมถึง	15
ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย	อัตราคาบริการน้ี	สําหรับเดินทางตั้งแต	30	ทานขึน้ไป	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลง
ราคาในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง	30	ทาน

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

1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด

2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-45	วันเก็บเงินมัดจําทั้งหมด

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.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ

7.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

**สําคัญ!!	บริษทั	ทําธุรกิจเพื่อการทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลีใต
โดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและเกาหลีใต	ขึ้นอยูกับการ
พิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคาทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทาง



มัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือใดๆไดทัง้สิ้น**

8.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทาง	พรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น


