


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	เกาะนามิ	-	ฟารมตุกตาหมีเท็ดดี้	-	อุทยานแหงชาติ
โซรัคซาน	-	วัดชินฮึงซา

		ที่พัก:	I	–
PARK	OR
HYUNDAI
SOO	หรือ
ระดับใกล
เคียงกัน	

3 โรงเรียนสอนทํากิมจิ	/	ทํากิมจิ	-	COSMETIC	OUTLET	Korea	-
Seoullo7017	-	สวนสนุกเอเวอรแลนด	-	ทงแดมุน

		ที่พัก:
GALAXY
HOTEL	OR
BENIKIA
SEOUL	หรือ
ระดับใกล
เคียงกัน		

4 ซากุระ	ถนนยออีโด	-	ศูนยโสม	-	หอคอยกรุงโซล	-	ดิวตี้ฟรี	-	เมียงดง	-
น้ํามันสนเข็มแดง	-	บลูเฮาส	-	พระราชวังเคียงบ็อค

		ที่พัก:
GALAXY
HOTEL	OR
BENIKIA
SEOUL	หรือ
ระดับใกล
เคียงกัน		

5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	พิพิธภัณฑภาพลวงตา	3	มิติ	-	Love	Museum
-	ถนนฮงอิก	หรือ	ยานฮงแด	หรือ	ยานฮงอิก	-	ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี	-
สนามบินอินชอน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ	-	โรงงานพลอยอเมทิส

2	พ.ค.	61	-	6	พ.ค.	61 ฿16,988 ฿16,988 ฿16,988 ฿4,500

18	พ.ค.	61	-	22	พ.ค.	61 ฿16,988 ฿16,988 ฿16,988 ฿4,500

25	พ.ค.	61	-	29	พ.ค.	61 ฿15,988 ฿15,988 ฿15,988 ฿4,500



(น้ําหนักกระเปา15	กก./ทาน	ถือขึน้เครื่อง	7	กก.ตอทาน	หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม	ตองเสียคาใชจาย	และ
ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกที่น่ังบนเครื่อง

ดึก	
22.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ขาออกชั้น	3	เคานเตอร	P1-5	ประตู	7	สายการบิน	จินแอร

(LJ)	มีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เชา	
01.05	น.	บินลัดฟาสูประเทศเกาหลีใต	โดยสายการบิน	JIN	AIR	(LJ)	เทีย่วบินที	่LJ002	(บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง	)
08.25	น.	เดินทางถึง	สนามบินอินชอน	ประเทศเกาหลีใต	หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

เกาหลี
นําทานเดินทางสู	เกาะนามิ	เมืองชุนชอน	จังหวัดคังวอน	ลงเรือเฟอรรีขามไปยังเกาะ	(ใชเวลาประมาณ

10-15	นาที)	ใหทานไดดื่มดํ่ ากับธรรมชาติ	แมกไมทิวสนบนเกาะนามิ	ซึ่งถือเป็นชวงเวลาที่ดีที่สุดทามกลาง
บรรยากาศโรแมนติก	ใหทานไดยอนรอยละครรักแนว	DRAMA	ซีรียเกาหลีที่โดงดังไปทั่วเอเชีย	WINTER
LOVE	SONG	หรือ	เพลงรักในสายลมหนาว	พรอมเก็บภาพความประทับใจ	ถายรูป	กับดาราแสดงนํา	BAE
YONG	JOON	และ	CHOI	JI	WOO	รูปป้ันทีส่ราง	ขึน้เพื่อไวเก็บเป็นภาพความประทับใจ	

นอกจากน้ียังมีกิจกรรมอื่นๆใหทานไดป่ันจักรยานชมวิวเหมือนในละครหรือ	ชมฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศ
จากน้ัน	ใหทุกทานไดเลือกซื้อตุกตาหมีที่แตงตัวในหลากหลาย	COLLECTION	ที	่TEDDY	BEAR	MUSUEM

ขนาดยอม	ที่ยอมากจากเกาะเชจูเลยทีเดียว	จะไดเห็นไดสัมผัสหมี	เท็คดี้แบรที่นารักจากทั่วโลกที่มีมากวา	100
ปี	โดยจัดทําเป็นเรื่องราวและฉากที่แสดงเรื่องราวและจําลองวิถีชีวิตของคนเกาหลี	
บาย	

เดินทางสูจังหวัดคังวันโด	เพื่อเขาสู	อุทยานแหงชาติโซรัคซาน	(ไมรวม	CABLE	CAR	)	แหงหน่ึงตลอดทั้ง
ปีในฤดูใบไมผลิภูเขาจะถูกปกคลุมไปดวยใบไมเขียวขจีใหทานไดเพลิดเพลินกับวิวสองขางทางทั่วทั้งหุบเขา

นําทานเดินทางสู	วัดชินฮึนซา	กอนเขาสูอาณาเขตของวัดชินฮึนซาใหทานไดถายรูปกับอนุสาวรียหมีเสี้ยว
พระจันทร	ที่สรางขึน้จากความเชื่อในตํานานเรื่องเลาวาหมีเป็นตนกําเนิดของชาวเกาหลี	จากน้ัน	นําทาน
นมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิป์างสมาธิขนาดใหญกลางหุบเขาที่	วัดชินฮึนซา	วัดเกาแกที่สรางในสมัยอาณา
จักรชิลลา	อายุมากกวา	1,000	ปี

จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูที่พัก	



หมายเหตุ:	เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย	2	ชั่วโมง	(กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น	เพื่อความ
สะดวกในการนัดหมาย)

ที่พัก:	I	–	PARK	OR	HYUNDAI	SOO	หรือระดับใกลเคียงกัน	(อิสระพักผอนตามอัธยาศัย)	
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วัน	กอนวันเดินทาง)	

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

ฟารมตุกตาหมีเท็ดดี้ตั้งอยูในเมืองซอกโช	เมืองเล็กๆ	ที่นารักทางทิศตะวันออก
ของกรุงโซล	ฟารมเท็ดดี้แหงน้ีเป็นบานหลังเล็กๆ	ซึ่งภายในคือแกลเลอรี่ที่
เลียนแบบวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณของชาวเมืองซอกโชผานตุกตาหมีใน
อิริยาบถตางๆ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	TAKKALBI

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

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษบุฟเฟตชาบูไมอั้น	!!!	สไตลเกาหลี
			ที่พัก:	I	–	PARK	OR	HYUNDAI	SOO	หรือระดับใกลเคียงกัน	



เชา	
นําทานเดินทางสู	กิมจิแลนด	เลากันวากิมจิเกิดขึน้สมัยโชชอนโดยชาวบานจะเก็บผักสดหมักไวในไหเพื่อไว

กินไดในทุกฤดูกาล	ชาวเกาหลีจะนํากิมจิใสลงในอาหารแทบทุกชนิด	ตั้งแต	ขาวสวย	ซุป	ขาวผัด	สตู	บะหมี่	จน
กระทั้งพิซซา	และเบอรเกอร	”กิมจิ”	จึงถือเป็นอาหารประจําชาติของคนเกาหลี	ที่ไมวามื้อไหนจะตองมีกิมจิเป็น
เครื่องเคียงประจําโตะอาหารในทุกมื้อ	ใหทานไดเรียนรูสวนผสมของการทํากิมจิและไดฝึกลองทําดวยฝีมือของ
ตัวเองพรอม

นําทุกทานได	ใสชุดประจําชาติเกาหลี	“ฮันบก”	และถายรูปภาพความประทับใจ
นําทานเดินทางสู	สวนสนุกเอเวอรแลนด	ถูกขนานนามวา	“ดิสนียแลนดเกาหลี”สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อ

เสียงมากที่สุดของประเทศ	ภายใน	Festival	World	จะประกอบไปดวย	Global	Fair,American	Adventure,	Magic
Land	European	Adventure	และ	Equatorial	Adventureการทองเที่ยวภายในสวนสนุกแหงน้ี	แนะนําวาควรขึน้
รถบัส
บาย	

นําทานเดินทางเขาสูกรุงโซล	ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี	เชน	ROJUKISS,	LOTREE,	LANEIGN,
SULWASOO	ใหทานไดเลือกซื้อในราคาพิเศษ

ถึงเวลาพาทุกทานตะลุยสูแหลงชอปป้ิงที่ไดชื่อวาใหญที่สุดในเอเชีย	ตลาดทงแดมุน	หางสรรพสินคากวา	10
แหง	ที่บางหางเปิดตลอด	24	ชั่วโมง	เชน	MIGLIORE,	DOOTA	TOWER,	HELLO	AM,	DESIGNER	CLUB	ทาน
สามารถเลือกซื้อสินคาหลากหลายประเภทไดที่น่ี

นําทานไปชม	แลนดมารคแหงใหมของกรุงโซล	ที	่Seoullo	7017	Seoullo	7017	เกิดจากการปรับ
ทัศนียภาพของถนนยกระดับที่เกือบจะถูกทุบทิ้งบริเวณ	Seoul	Station	ใหกลายมาเป็นสวนสาธารณะลอยฟา

จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูที่พัก	

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นาสนใจของเกาหลี	มีอยูมากมายหลาย
แหงทั้งในกรุงโซลและเขตหัวเมืองใหญอื่น	ๆ	ภายในจะมีกิจกรรมที่เป็นการ
เผยแพรวัฒนธรรมเกาหลีหลายอยาง	เชน	การสาธิตวิธีการทํากิมจิ	โดยจะให
ผูเขาชมลงมือทํากิมจิดวยตัวเอง	มีการใหชิมอาหารพื้นเมืองของเกาหลี	และให
สวมชุดประจําชาติของเกาหลี	(	ฮันบก	)	ถายภาพเป็นที่ระลึกดวย	ซึ่งเขาจะเตรี
ยมชุดฮันบกทั้งของผูชายและผูหญิงไวใหเลือกหลายแบบ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(มื้อที่4)	เมนู	PORK	KALBI

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



เดินทางระหวางชวง	15	มีนาคม	–	5	พฤษภาคม	จะไดชมเทศกาล	Everland	Tullpip	Festival
(ชื่อโรงแรมทีท่านพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วัน	กอนวันเดินทาง)	

สถานที่ที่นําเสนอนวัตกรรมการออกแบบที่ทันทันสมัยที่สุดสูสายตาชาวโลก
ตั้งอยูในยานยานธุรกิจการคาและแหลงช็อปป้ิง	“ทงแดมุน”	เริ่มเปิดตัวอาคาร
เป็นทางการเมื่อวันที่	21	มีนาคม	2557	ที่ผานมา	เพื่อสื่อถึงความทันสมัย	หนุน
ใหใจกลางกรุงโซลลํ้ายุคมากยิ่งขึน้	ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อกองโลก	ผูฝาก
ผลงานระดับบิก๊โปรเจคมากมาย	อยาง	Zaha	Hadid	ใชเวลากอสรางทั้งหมด	7
ปี

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	ไกตุนโสม	เป็นอาหารบํารุงสุขภาพตนตํารับชาววัง	เสิรฟในหมอดิน
			ที่พัก:	GALAXY	HOTEL	OR	BENIKIA	SEOUL	หรือระดับใกลเคียงกัน		

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	..

เชา	
นําทาน	ชมดอกซากุระ	ณ	สวนยออิโด	ชมดอกซากุระแหงเกาหลี	ณ	ถนนยออิโด	ที่จะบานสะพรั่งไป

ทั่วไปถนนยูอิโดะ	หรือ	ยออิโดมีตนซากุระกวา	1,400	ตนในบริเวณน้ี	ซึ่งในเดือนเมษายน	(สงกรานต)ในแตละปี
จะมี	การจัดเทศกาลดอกซากุระ	ณ	ถนนสายน้ี	ทานจะไดสัมผัสสีสันแหงดอกซากุระ	พรอมถายรูปเป็นที่ระลึกใน
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติค

นําทานสู	ศูนยโสมรัฐบาล	ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล	เป็นโสมที่อายุ	6	ปี	ซึ่งถือวามีคุณภาพดีที่สุด	ให
ทานไดเลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกวาไทย	2	เทา	โสมเกาหลีถือเป็นยาบํารุงรางกาย	หรือสามารถซื้อ
เป็นของฝากจากประเทศเกาหลี

นําทานเดินทางสู	รานสมุนไพร	RED	PINE	เป็นผลิตภัณฑ	ที่สกัดจากน้ํามันสน	ที่มีสรรคุณชวยบํารุง
รางกาย	ลดไขมัน	ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย

นําทานเดินทาง	ผานชมทําเนียบประธานาธิบดี	หรือ	บลูเฮาส



นําทานชม	พระราชวังเคียงบ็อค	พระราชวังเกาแกที่สุดของราชวงศโชซอน	สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1394	โดยใช
เป็นศูนยกลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอํานาจของพระเจาแทจอนและ	ปกครอง
เกาหลี
บาย

นําทานเดินทางไป	ยอนรอยละครซีรียเกาหลีดังบนยอดเขามีหอ	SEOUL	TOWER	1	ใน	18	หอคอยเมืองที่สูง
ที่สุดในโลกมีความสูงถึง	480	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล

นําทานสู	NAMSAN	VIEW	POINT	ใหทานไดถายรูปและสัมผัสความนารักของวัยรุนเกาหลี	นิยมมาคลอง
กุญแจไวดวยกันระเบียงทุกดานของ	SEOUL	TOWER	จึงเต็มไปดวย	กุญแจหลากหลายสี	กุญแจหลากหลายสี
(ไมรวมคาลิฟท)

นําทานเดินทางสู	Cheonggyecheon	หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา	คลองชองเกชอน	หรือ	ชองเคยอน	เป็น
คลองที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณตั้งแตยุคของราชวงศโชชอน	มีอายุมากกวา	600	ปี	ความยาว	ประมาณ	11
กิโลเมตร	ไหลผานกลางกรุงโซล

นําทานชมแหลง	ชอปป้ิงปลอดภาษี	DUTY	FREE	ชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิ	นาฬิกา,
แวนตา,เครื่องสําอางค,กระเปา,กลองถายรูป	

นําทานเดินทางชอปป้ิงที่	เมียงดง	หรือสยามสแควรเกาหลีทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟชั่นลาสุดของ
เกาหลีไดที่น่ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชนเสื้อผา	รองเทา	กระเปา	เครื่องประดับ	ทั้งแบรนดเนม	เชน	EVISU,	GAP,
ONISUKA	TIGERและสินคาจากแบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ

จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูที่พัก	(อิสระพักผอนตามอัธยาศัย	)	

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนู	FISH	ROAST

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



(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก	ทางบริษทัจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย	5-7	วัน	กอนวันเดินทาง)

หรือทําเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใตน้ัน	ไดชื่อบลูเฮาสเพราะวาเมื่อมอง
จากดานนอกเขาไปที่อาคารดังกลาวจะเห็นเป็นสีฟาออนทั้งหลัง	คนก็เลยเรียก
ตามสีของอาคารหลังน้ี	ทําเนียบประธานาธิบดีแหงน้ีไมเปิดใหบุคคลทั่วไปหรือ
นักทองเที่ยวเขาชมภายใน	แตสามารถชมจากดานนอกและถายภาพไกล	ๆได
อาคารบลูเฮาเป็นสถาปัตยกรรมเกาหลีผสมกับสถาปัตยกรรมรวมสมัยที่มี
ความโดดเดนเฉพาะตัว	ดานหลังของบลูเฮาสเป็นภูเขาที่เชื่อวาชวยเสริม	ฮวง
จุย	ดานหนาของบลูเฮาสมีลานกวางและมีอนุสาวรียรูปนกฟีนิกซ	อันหมายถึง
ความเป็นอมตะ	จุดน้ีจะเป็นที่ซึ่งนักทองเที่ยวนิยมมาถายภาพไวเป็นที่ระลึก

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

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

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	บุฟเฟตบาบีคิวป้ิงยางสไตลเกาหลี
			ที่พัก:	GALAXY	HOTEL	OR	BENIKIA	SEOUL	หรือระดับใกลเคียงกัน		



เชา	
นําทานเดินทางสู	ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู	ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก

มลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล	50-800	เมตร	เมล็ดพันธุของสมุนไพรฮอกเกตนามูน้ี	เป็นที่นิยมของคน
เกาหลีรุนใหม	เพราะมีผลชวยดูแลตับใหแข็งแรง	ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล	กาแฟ
บุหรี่	สารตกคางจากอาหาร	และยา

จากน้ัน	นําทานชม	AMETHYEST	FACTORY	ชมโรงงานพลอยสีมวง	เป็นของนําโชคของชาวเกาหลีซึ่งมี
แหลงกําเนิดใน	ประเทศเกาหลี	คนเกาหลีมี	ความเชื่อวา	เป็นพลอยนําโชค	นําความโชคดีมา	ใหแก	ผูที่มีไว
ครอบครอง
บาย	

นําทานสู	TRICK	EYE	MUSEUM	แกลอรี่	“เคล็ดลับงานศิลปะแหงภาพ”	แนวคิดรูปแบบใหม	เพื่อตองการจะ
จุดประกายความคิดสรางสันและจินตนาการของการสรางภาพ	โดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวม
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและการซอนภาพกระตุนความเคลื่อนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง	โดยใหทาทาง
ตางๆ	ที่รูปถายของทานจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ
เขาชม	ICE	MUSEUM	เมืองน้ําแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา	50	ชิ้น	รวมอยูในที่เดียว	พรอมจัด

แสดงในแบบที่ไมธรรมดา	แตจําลองเป็นเมืองที่ทุกอยางกลายเป็นน้ําแข็ง!	และเอาใจเด็กๆ	ดวยสไลเดอรน้ําแข็ง
และกิจกรรมอื่นๆ	อีกมากมาย	ใหคุณไดเดินเที่ยวอยางไมรูสึกเบื่อ	อาทิ	สัมผัสประสบการณน่ังรถลากกวางรูด
อรฟ	ทักทายลุงซานตา	โพสทาคูกับนกเพนกวินขั้วโลก	สํารวจบานน้ําแข็งเอสกิโม	เยี่ยมชมปราสาทน้ําแข็ง	ชม
วิวจากบนกําแพงเมือง	และลองเขาพักโรงแรมที่ทุกอยางทํา

เดินทางไป	ชอปป้ิงทีฮ่งอิก	แหลงชอปป้ิงที่อยูลอมรอบไปดวยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี	สินคาในยานน้ี
สวนใหญเป็นสินคาวัยรุนที่ทันสมัยและราคาไมแพงเชนเสื้อผาที่ออกแบบโดยดีไซดเนอรเกาหลีรองเทากระเปา
เครื่องประดับ	เครื่องสําอาง	และยังมีรานแบรนดเนมอยูทั่วไปเชน	EVISU,	ZARA	ทุกวันเสารลานหนาประตูของ
มหาวิทยาลัยฮงอิค	จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบตางๆ	เชน	เครื่องประดับ	ตุกตา	เสื้อผา	และของแฮนดเมด	ที่นา
รักและใชความคิดสรางสรรค	ของบางอยางทํามาชิ้นเดียวเพื่อใหไดเลือกซื้อ	บางทีอาจเป็นสินคาที่มีชิ้นเดียวใน
โลก	ไดเวลานําทานสูสนามบินอินชอน

นําทานสู	สนามบินอินชอน	ระหวางทาง	พาทานแวะละลายเงินวอนที่	รานคาสนามบิน	SUPER
MARKET	ซึ่งทานสามารถเลือกซื้อสินคาเกาหลีไดอีกรอบ	โดยเฉพาะของกิน	เชน	บะหมี่ซินราเมียน	(มามา
สไตลเกาหลี)	อูดง	กิมจิ	ขนมช็อคโกพาย	น้ําจิ้มปรุงรสหมูยางเกาหลี	ไกตุนโสมสําเร็จรูป	ผลไมตามฤดูกาลใน
ราคาพิเศษกอนกลับเมืองไทย

จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานอินชอน
19.55	น.	เดินทางกลับโดยสายการบิน	JIN	AIR	(LJ)	เทีย่วบินที	่LJ001	(มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม

บริการบนเครื่อง)
23.35	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาว
โสมเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับ
ชีวิต



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

พิพิธภัณฑรักแหงน้ี	LOVE	MUSEUM	พิพิธภัณฑแหงน้ีตั้งอยูในอาคารเดียวกัน
กับ	TRICKEYE	MUSEUM	เป็นสถานที่ทองเที่ยวแหงเดียวในเกาหลีที่ไม
เหมือนใคร	เนนความโดดเดนในเรื่องของภาพวาดสีสามมิติ	18+

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

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

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	30ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด
7.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพักโดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
9.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
12.	กรณีตองการพักแบบ	3ทาน	ตอหองหรือหองแบบ3เตียง	TRIPLE	โรงแรมมีหอง	Triple	ไมเพียงพอ	ขอสงวน

สิทธิในการจัดหองใหเป็นแบบ	แยก	2หอง	คือ	1หองพักคู	และ	1หองพักเดี่ยว	โดยไมคาใชจายเพิ่ม
13.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
14.	บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่	2	ของการเดินทางถึงวันที่	4	ของการเดินทางรวมจํานวน

3	ขวด
15.	การบริการของรถบัสนําเที่ยว	สามารถใหบริการวันละ10-12ชั่วโมง	อาทิเชน	เริ่มงานเวลา	8.00น.ถึงเวลา

20.00	น.ในวันน้ัน	มิอาจเพิ่มเวลาได	โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม	ทั้งน้ีขึน้อยูกับ
สภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเป็นหลัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง
16.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง

ทองเที่ยว	ตาม	พ.ร.บ	การทองเที่ยวเทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดูเงื่อนไข
กรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร	(ทาน
สามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความคุมครอง
ใหละเอียด)
17.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
18.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ



เงื่อนไขในการจอง	มัดจําทานละ	8,000	บาทตอทาน	และ	ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย	15	วันลวง
หนา	(การไมชําระเงินคามัดจํา	หรือชําระไมครบ	หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด	ผูจัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

-	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามที่ระบุในรายการ	(ตัว๋กรุปไม
สามารถเลื่อนวันกลับได	ตองไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน	)	ที่น่ังเป็นไปตามสายการบินจัดสรรตามกรุปทัวร	ไม
สามารถระบุได
-	คาอาหารทุกมื้อ	ตามที่ระบุในรายการ
-	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามที่ระบุในรายการ
-	คาที่พักตามระบุในรายการ	พักหองละ	2-3	ทาน	ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเทา
-	คายานพาหนะนําเที่ยวตามรายการ
-	คาน้ําหนักสัมภาระ	สายการบิน	JIN	AIR	กําหนดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทองเครื่องไป-กลับ	ทานละ	15	กก.

สัมภาระถือขึน้เครื่อง(Carry	on)	7	กก.
-	คาหัวหนาทัวรนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
-	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย	อวัยวะ	สายตาหรือ

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	1,000,000	บาท	การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้ง500,000	บาท(เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)ไมรวมประกันสุขภาพ	ทานสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได

-	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาโทรศัพทสวนตัว,	คาซักรีด,	มินิบารในหอง,	รวมถึงคาอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(หากทานตองการสั่งเพิ่ม	กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตาง
หาก)
-	คาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่นทานละ	45,000	วอนหรือ	1,300	บาท	ตอทานตลอดทั้งทริป	(ชําระคาทิปที่สนามบิน

วันเช็คอิน)
-	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(กรณีที่ทานตองการใบเสร็จรับเงินในนามบริษทัหรือตองการใบ

กํากับภาษี)
-	คาทัวรชาวตางชาติเก็บเพิ่ม	800฿/ทาน
-	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระที่หนักเกินจากสายการบินกําหนด	(ปกติ	15	กก.),	คาประกันกระเปากรณีเกิดการ

ชํารุดเสียหาย
-	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว

กรุณาเตรียมเอกสารคือ	
1)พาสปอรต
2)ใบประจําตัวคนตางดาว
3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู
4)สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)
5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)
6)รูปถายสี	2	น้ิว	2	รูป	แลวทางบริษทัฯจะเป็นผูดําเนินการยื่นวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก
(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว	เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)
สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง	(*จะตองมีอายุเหลือมากกวา	6	เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะน้ันทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธ

การออกและเขาเมืองทาน*

ประกาศสําคัญ	รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบจายชําระ



ขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหากทานไมได
รวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด	หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศ
ในรายการ	(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ	รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบิน
ใหแกทาน
หมายเหตุสําคัญ	:	ราคาและคาบริการเป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	เมื่อชําระเงินคาจองทัวร	คาทัวร	มิ

สามารถเปลี่ยนแปลง	วันเดินทาง	ชื่อผูเดินทาง	และ/หรือ	ยกเลิก	เลื่อนวันเดินทาง	ขอคืนเงินมัดจํา	คาทัวรไดทุกกรณี
และ	กรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัด	โดยเครื่องบินภายใน	กรุณาแจงบริษทัฯกอนที่ทําการจองตัว๋เครื่องบิน	มิ
ฉะน้ัน	บริษทัฯไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึน้	กรณีกรุปไมสามารถออกเดินทางโดยจํานวนสมาชิกไมถึง	20	ทาน
บริษทัฯแจงทานกอนการเดินทาง	7	วัน	โดยคืนเงินคาทัวรใหกับทานทั้งหมด	หรือเลื่อนการเดินทางในชวงการเดิน
ทางอื่น	และคาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน	และกรณีที่ทานเมื่อเดินทางถึงแลวไมทองเที่ยวพรอม
คณะบริษทัฯขอเรียกชําระเงินเพิ่มทานละ	200	USD	ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป	และชวยดูแลอํานวย
ความสะดวกตลอดการเดินทาง	และวันสุดทายชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร	หากวาทานใดสนใจ
สามารถซื้อได	แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ	เพราะทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซื้อแตอยางใด	แต
เป็นการบอกกลาวลวงหนา	

การยกเลิกการจอง:เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่นตัว๋เครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาดเมื่อทานตกลงจองทัวรโดย
จายเงินมัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมดแลว	ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก	การเดินทาง	เลื่อนการเดินทาง	ขอคืนเงินไมวา
กรณีใดทั้งสิ้น	
	


