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เดนิทางโดยสายการบนิจนิแอร ์โหลดกระเป๋าได ้15 กโิลกรมั 

พเิศษ !!!!!  พกัซูวอน 1 คนื / โซล2 คนื 
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อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

( พกัหอ้งละ 2 – 3 ทา่น ) 
พกัเด ี�ยว 

07 - 11 มกราคม 2563 17,900.- 6,000.- 

09 - 13 มกราคม 2563 18,900.- 6,000.- 

11 - 15 มกราคม 2563 18,900.- 6,000.- 
13 - 17 มกราคม 2563 17,900.- 6,000.- 

15 – 19 มกราคม 2563 18,900.- 6,000.- 
17 – 21 มกราคม 2563 18,900.- 6,000.- 

19 – 23 มกราคม 2563 17,900.- 6,000.- 
21 – 25 มกราคม 2563 17,900.- 6,000.- 

23 – 27 มกราคม 2563 18,900.- 6,000.- 
25 – 29 มกราคม 2563 18,900.- 6,000.- 

*** ราคาโปรโมช ั�น!!!ไมม่รีาคาเด็ก *** 
ราคาอื�นๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายุตํ�ากวา่ 2 ปี) ราคา 8,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ั�วเครื�องบนิ ราคา 8,900 บาท 
 

 

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขาไป LJ004 BKK - ICN 22.25 – 05.40+1 
สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขากลบั LJ003 ICN - BKK 17.10 – 21.10 
หากทา่นตอ้งซื�อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื�อไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุป๊นั �นจะคอนเฟิรม์ก่อนประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั�วเครื�องบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที�ยวบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ที�ก่อน กรุณาเลอืกซื�อบตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภทที�สามารถเลื�อนวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณเีกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ความลา่ชา้
ของเที�ยวบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ มกีารยุบเที�ยวบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากสายการบนิพจิารณา

สถานการณแ์ลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตุผลเชงิพาณชิย์ หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตุผลตา่งๆที�อยู่ 
เหนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณ ี
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วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภมู)ิ 
19.30 น. คณะพรอ้มกนัที�ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประต ู4เคานเ์ตอรP์ 

 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) มเีจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวก  
22.25 น. เหริฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบนิ JIN AIR เที�ยวบนิที� LJ 004 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ช ั�วโมง) 
 บรกิาร SNACK BOX บนเครื�อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�สองทา่นอากาศยานอนิชอน –หมูบ่า้นเทพนยิาย – ไชนาทาวน ์– ถนนแคฮงันูร–ีเทศกาลตกปลานํ �าแข็ง  
 (1 ปีมคีร ั�งเดยีว)  
05.40น. เที�ยวบนิLJ004เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิ�นเร็วกว่าไทย 2ช.ม.) 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูอดุง้ 

นําทา่นเดนิทางสู่ หมูบ่า้นเทพนยิาย ไดถู้กเนรมติร และตกแต่งใหห้มู่บา้นที�แสนธรรมดาใหก้ลายเป็นหมู่บา้นแหง่

เทพนยิาย โดยนํานยิายที�ทุกทา่นคุน้เคยหลายเรื�องมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บา้นแห่งนี� เช่นปีเตอร์แพน สโนว์

ไวทก์บัคนแคระทั �ง 7 อะลาดนิกบัตะเกยีงวเิศษ หนูนอ้ยหมวกแดง ฯลฯ ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพไดเ้กอืบทุกมุม หันไป

ทางไหนก็ตอ้งถา่ยภาพเก็บไวเ้ป็นที�ระลึก นําท่านสู่ ไชน่าทาวนเ์ป็นชุมชนของชาวจีนที�ถอืกําเนิดจากการเปิด

ท่าเรืออนิชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนับเป็นพื�นที�สําคัญในการขนส่งและคา้ขายสนิคา้จากประเทศจีน สําหรับ

ปัจจุบันนี�ชาวจีนที�ยังคงอาศัยอยู่เป็นรุ่นที� 2 หรือรุ่นที� 3 นับจากที�มีการบุกเบกิ แต่กลิ�นไอและการดํารงไวซ้ ึ�ง

วัฒนธรรมของคนรุ่นกอ่นยังคงมใีหเ้ห็น รวมไปถงึการไดม้โีอกาสไดล้ิ�มลองรสชาตอิาหารจนีที�มใีหเ้ลอืกสรรหลาย

รา้นที�อนิชอนไชน่าทาวน์แหง่นี� จากนั�นนําท่านถา่ยรูปชคิๆ ถนนแคฮงันูร ีเป็นถนนที�เต็มไปดว้ยกลิ�นอายจนี เกาหล ี

ญี�ปุ่ น ตัวอาคารของที�นี�มคีวามเก ๋ยังคงความดั �งเดมิของแต่ละประเทศไวอ้ยู่ มมีุมชคิๆ ใหถ้่ายรูปเพียบ นอกจากนี�

แถวถนนแคฮังนูรก็ีมรีา้นอาหารอร่อยๆ เพยีบบบ  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนูบบีมิบบัและ ชาบูชาบูสุก ี�สไตลเ์กาหลบีน

หมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ยหมูสไลด ์และผกัสดนานาชนิด เสริ์ฟพรอ้มนํ�าซปุรอ้นๆ และเสน้อูดง้ซึ�งขาดไม่ไดใ้นการ
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ทาน ชาบูชาบู พรอ้มขา้วสวยเสริ�ฟ พรอ้ม ขา้วสูตรดั�งเดมิของเกาหลีซึ�งนําเอาขา้วสวย ผักต่างๆ เช่น ถั�วงอก 
ผกักาดเห็ดหอม สาหร่าย และซอสสแีดงมาผดัรวมกัน ซึ�งก็จะไดร้สชาตแิบบเกาหลจีรงิๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั �นนํ�าทา่นสูเ่ทศกาลตกปลานํ �าแข็ง หนึ�งปีมเีพยีงครั�งเดยีว โดยเทศกาลนี�ถกูเสนอใหเ้ป็นเทศกาลตวัอย่าง 

ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที�ยวเกาหล ี เป็นเทศกาลฤดูหนาวที�ยิ�งใหญแ่ละดงึดูดนักทอ่งเที�ยวมาเยอืนทุก

ปี สนุกสนานและเพลดิเพลนิกบัการตกปลานํ�าแข็งโดยการเจาะนํ�าแข็งเป็นรวูงกลม และนําเบ็ดไปตกปลาใตนํ้�าแข็ง 

(ราคาทวัรร์วมคา่อปุกรณ์ตกปลา) 

 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูOSAMหรอืหมแูละปลาหมกึผดันํ �าคลุกคลกิเนื�อ

หมูและปลาหมกึย่างบารบ์คีวิหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลคีนต่างประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานเผด็
เล็กนอ้ย โดยการนําบารบ์คีวิหมูปลาหมกึลงในกระทะครึ�งวงกลมพรอ้มนํ�าซปุปรุงรส 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
คํ�า นําท่านเขา้สูท่ ี�พกั SEOUL GALAXY HOTEL , RAMADA GIMPO HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั �ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
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วนัที�สาม เลน่สก–ีไร่สตรอเบอรร์ ี�- ลอตเต ้อควาเรยีม – ลอตเต ้ทาวเวอร–์สวนสนุกลอตเตเ้วลิด์– ทงแดมุน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางไปสมัผัสความสนุกสดุมันสก์ับการเล่นสกบีนลานสกขีนาดใหญ ่ณสกรีสีอรท์ที� ซ ึ�งลานสกแีหง่นี�จะมี
ความทา้ทายใหท้า่นไดสั้มผสัดว้ยเนนิหมิะประกอบไปดว้ยเนนิสกถีงึ 2 เนนิดว้ยกนั แบ่งเป็นเนนิสกสํีาหรับผูฝึ้กหดั
เล่น 1 เนนิ, และเนนิสําหรับผูท้ี�เล่นชํานาญแลว้ 1 เนนิ มเีวลาใหท้า่นไดส้นุกกบัการเล่นสกอีย่างเต็มที� สําหรับทา่น
ที�ไม่เล่นสก ีหรือ สโนสเลด ก็สามารถถา่ยรูปรอบๆ ลานสก ีหรือ หาเครื�องดื�ม ของว่าง รอ้นๆ ทานตามรา้นคา้ในรี
สอรท์ตามอัยธยาศัย(ไมร่วมคา่เช่าชุดสกแีละอุปกรณ์สกปีระมาณทา่นละ 50,000 วอน) 

 
 

 

 
  

หมายเหต ุ :(เทศกาลตกปลานํ �าแข็ง มปีระมาณ ชว่งวนัที� 04 มกราคม – 26 มกราคม 2563) 
ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ ทางผูจั้ดไม่สามารถกาํหนดได ้  ในกรณีที�ลานตกปลานํ�าแข็งยังไมแ่ข็งตวั 
(โดยคํานงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นสิ�งสําคัญ)และเทศกาลประกาศเลื�อนวนัเปิดเทศกาล ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ปรับรายการทวัรท์ดแทนเป็น>>หมูบ่า้นฝร ั�งเศสถิ�นเจา้ชายนอ้ยหรอื Petite 
France<< ถกูสรา้งข ึ�นเพื�อระลกึถงึ อองตวน เดอ แซงเตกซเูปร ีผูเ้ขยีนเรื�อง เจา้ชายนอ้ย (The Little 
Prince) อาคารบา้นเรือนเป็นสถาปัตยกรรมแบบพื�นเมอืงฝรั�งเศส เนน้สสีนัสดใสและสรา้งเรยีงรายลดหลั�น
กนัอยา่งสวยงามเป็นหมู่บา้นวัฒนธรรมฝรั�งเศสขนาดเล็กๆ หรอืที�เรียกอีกชื�อวา่ หมู่บา้นเจา้ชายนอ้ย เพราะ
ที�นี�มี St. Exupery's Memorial Hall หอ้งจดัแสดงเรื�องราวเกี�ยวกบัผูเ้ขยีนนวนยิายที�มชีื�อเสยีงโด่งดังของ
ฝรั�งเศส อยา่งเชน่นยิายเรื�อง Le Petite Prince ในปี 1943 ที�นี�มอีาคารสไตลฝ์รั�งเศส ลอ้มรอบดว้ยภูเขา
และทะเลสาบ ภายในหมู่บา้นจะมีบา้นที�สรา้งขึ�นดว้ยรูปแบบเดียวกับบา้นฝรั�งเศสแบบดั �งเดมิ โดยที�เราจะ
ไดส้มัผสักบัประสบการณต์า่งๆ เชน่ อาหารฝรั�งเศส เครื�องแต่งกาย ของใชใ้นครวัเรือน รวมไปถงึ
วัฒนธรรมตา่งๆ ของชาวฝรั�งเศสดว้ยนอกจากนี�ที�นี�ยังเคยใชถ้า่ยทาํละคร และรายการมากมาย 
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 นําทา่นเยี�ยมชมไร่ผลไมส้ง่ออกที�สําคัญในฤดูหนาว ที� ไร่สตรอเบอรร์ ี�เชญิทา่นลิ�มรสสตรอเบอร์รี�เกาหลีสดๆ ใน
บรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์รี�อย่างแทจ้รงิ ทา่นจะไดพ้บกบัวถิชีวีติชาวไร่สตรอเบอร์รี�ของเกาหล ีว่ามวีธิกีารปลูก
อย่างไรจงึไดผ้ลสตรอเบอร์รี�ที�ขนาดใหญเ่ป็นพเิศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นที�ชื�นชอบของชาวเกาหลี
เองและชาวต่างชาต ิและยังเป็นผลไมส่้งออกของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอรร์ี� และ
ท่านยังสามารถเลอืกเก็บสตรอเบอร์รี� และเลอืกชมิไดจ้ากภายในไร่ พรอ้มทั �งยังสามารถซื�อกลบัไปฝากคนทางบา้น
ไดด้ว้ย (หมายเหตุ: สามารถไปไร่สตรอเบอรร์รี�ไดต้ั �งแต่เดือน ธ.ค. – เม.ย. 63 เทา่นั �น) 

 

 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนูเซ็ทปลายา่งเป็นเซ็ทปลาย่างทานกับขา้ว
เกาหลีรอ้นๆ พรอ้มเครื�องเคยีงต่างๆ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

นําทา่นชม ลอตเตอ้ควาเรยีมรวมคา่บตัรเขา้ชมอควาเรยีม พพิธิภัณฑส์ตัว์นํ�าที�อยู่ในกรุงโซล โดยจะแบ่งเป็น
โซนต่างๆ ทั �งหมด 9 โซน โซนแรก คอื Rivers of Korea ที�โซนนี�เป็นของสตัวท์ี�อยู่ในนํ�าจดืตามแม่นํ�า ทะเลสาบ 
ในประเทศเกาหล ีโซนที�สอง คือ Tropical River ในโซนนี�ก็จะมสีตัว์ในเขตรอ้นเป็นหลัก  โซนที�สามคอื Amazon 
River  ในโซนนี�ก็จะมปีลานํ�าจืดที�ใหญท่ี�สดุ อย่าง Pirarucuและ Arowanaซึ�งอาศัยอยู่ในแม่นํ�าอเมซอน โซนที� 4 
คอื Sea Lion Zone เสน่หท์ี�น่าหลงใหลของโซนนี�คือสงิโตทะเลที�ว่ายนํ�าไปมา สว่นโซนที� 5 ก็คอื The Ocean คอื 
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เป็นเหมอืนหวัใจของอควาเรยีมแหง่นี�  โซนต่อไป โซนที� 6  ซ ึ�งมดีาราของที�นี�ก็คอื Beluga Whale แหวกว่ายเล่น
ลูกบอล ทั �งเด็กและผูใ้หญ่ก็ชอบโซนนี� โซนที� 7 คือ Coral Reef Garden โซนนี�จะมีสารพัดสัวต์นํ�าตามแนว
ประการังใหไ้ดดู้กัน โซนที� 8 คือ Play Ocean โซนนี�จะไดสั้มผัสสัตว์ทะเลอย่างปลาดาว และโซนสุดทา้ย คือ 
Polar Region Zone เป็นโซนเรียนรูเ้กี�ยวกับเพนกวนิ ท่านจะไดเ้พลนิเพลนิกันไปโลกใตท้อ้งทะเลนําท่านเขา้
ชมลอตเตเ้วลิด ์ทาวเวอรไ์ม่รวมค่าขึ�นลฟิตเ์ป็นสถาปัตยกรรมอาคารที�โดดเด่น มแีรงบนัดาลใจจากภาพวาดเซรา
มกิเกาหลี และพู่กันเขียน เป็นตึกที�สูงเป็นลําดับที� 6 ของโลก(556 เมตร) มีทั �งหมด 123 ชั �น ดา้นบนทาวเวอร์
ประกอบดว้ยแกลเลอรี� คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมววิ Skywalk ที�สามารถชื�นชมทศันียภาพอันงดงามของไฟในตวั
เมอืงกรุงโซลไดอ้ย่างทั�วถงึซึ�งไดร้ับการบันทกึในสถติิโลกกนิเนสส ์(Guinness World Records) 3 อย่างคือSky 
deck ชั �น 118 เป็นหอชมววิที�มพีื�นเป็นกระจกที�สูงที�สดุในโลกลฟิต์Sky Shuttle เป็นลฟิต์โดยสารคู่ที�เร็วที�สดุ ดว้ย
ความเร็ว 10 เมตร / วนิาทแีละ Sky Shuttle ยังเป็นลฟิทท์ี�ใชง้านในระยะทางที�ยาวนานที�สุด*** ราคานี�ไม่รวมค่า
ลฟิตท์า่นใดสนใจโปรดสอบถามราคา กับ หัวหนา้ทัวร ์(คา่ลฟิต ์27,000 วอน ) หากทา่นใดที�ไม่สนใจสามารถเดนิชอ้ปปิ�งตา
มอธัยาศัย ที� ลอตเตเ้วลิด์มอลล ์เป็นแหล่งชอ้ปปิ�งชั �นนําที�มชีวีติชวีาแหง่หนึ�งของกรุงโซล ตั �งอยู่ตดิกับทาวเวอร ์เต็มไปดว้ย
รา้นหรหูรา และรา้นจําหน่ายสนิคา้ปลอดภาษีจากหลากหลายแบรนดท์ั �งในประเทศและตา่งประเทศ *** 

 
นําทา่นเดนิทางสู่สวนสนุกลอตเตเ้วลิดร์วมบตัรเครื�องเล่นไม่จํากัดจํานวนรอบเป็นสวนสนุกแหง่หนึ�งตั �งอยู่ในกรุงโซล ประเทศ

เกาหลีใต ้พื�นที�ประกอบดว้ยสวนสนุกในร่มและกลางแจง้ และมสีิ�งอํานวยความสะดวกอื�นๆในบรเิวณสวนสนุก อาท ิ
การเชื�อมต่อกับระบบรถไฟฟ้ารางเดี�ยว หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม และพิพธิภัณฑพ์ื�นบา้นของเกาหลี รวมทั �งโรง
ภาพยนตร์ และพื�นที�สําหรับการกฬีา สวนสนุกในร่มของล๊อตเตเ้วลิดเ์ป็นสวนสนุกในร่มที�มขีนาดใหญต่ดิอันดบัโลก
สวนสนุกในร่มนี� จะมดีว้ยกนัทั �งหมด 4 ชั �นแต่ละชั �นจะมทีงัเครื�องเล่นต่างๆรา้นอาหาร และ รา้นขายของ มลีานสเก็ต
นา้แข็งขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางเครื�องเล่นยอดฮิตทีแนะนําคือTHE ADVENTURE OF SINDBAD , THE 
CONQUISTADOR , FLUME RIDE , THE FRENCH REVOLUTION , JUNGLEADVENTURE และ PHARAOH’S 
FURY ฯลฯ อีกทหีนึ�งคือMAGIC ISLAND เป็นสวนสนุกทมีีนํ�าลอ้มรอบ โดยมาทางชัน 2 ของ LOTTE WORLD 
ADVENTURE ในสว่นของ MAGIC ISLAND ซึ�งเป็นสวนสนุกกลางแจง้ทมีเีครื�องเล่นทหีวาดเสยีวอยูห่ลายชนดิอาท ิ
ATIANTIS , GYRO DROP ,GYRO SWING , GYRO SPIN , COMET EXPRESS 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยเมนู หมูยา่งเกาหล ีหรือคาลบี� เป็นอาหารพื�นเมือง
เกาหลีที�เลื�องชื�อและรูจ้ักกนัดทีั�วโลก มีรสชาตกิลมกล่อม โดยนําหมูส่วนที�ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบ
ดั �งเดมิ เสริ์ฟพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครื�องเคียงหลากชนิด นํ�าจิ�มเตา้เจี�ยว และนํ�าซุปสาหร่าย รับประทานคลา้ยกับ
เมี�ยงคํา 
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จากนั �นนําทา่นเดนิทางสูย่่านศูนย์การคา้แหล่งชอ้ปปิ�งที�ชื�อไดว้่าใหญท่ี�สุดในเอเชยีทงแดมนุซึ�งตั �งอยู่บรเิวณประตู
เมอืงโบราณทางทศิตะวันออกทา่นสามารถซื�อสนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ี�นี�อาท ิเสื�อผา้บรุุษ-สตรี รองเทา้บรุษุ-
สตรี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของที�ระลกึ ชดุเครื�องครัวถุงน่องถงุเทา้ผา้พันคอโดยทา่นจะได ้สัมผัส กับ บรรยากาศ

การชอ้ปปิ�งสนิคา้ในราคาเกาหลอีย่างแทจ้รงิทงแดมนุ ดไีซน ์พลาซา่ แอนด ์พารค์ ยังเป็นสถานที�ถา่ยทําซรียี์
สุดฮติอย่าง "You Who Came From The Stars" และมวิสคิวดิโีอของ 2NE1 เพลง "Come Back 
Home" 
 

คํ�า นําท่านเขา้สูท่ ี�พกั SEOUL GALAXY HOTEL , RAMADA GIMPO HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั �ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

วนัที�ส ี�   ศนูยโ์สมรฐับาล – ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง - COSMETIC SHOP - พระราชวงัเคยีงบ็อค–ดวิตี�ฟร–ีโซล
ทาวเวอร ์-ชอ้ปปิ� งเมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดนิทางสู่ศูนยโ์สมรฐับาลซึ�งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที�มีอายุ 6 ปีซึ�งถอืว่าเป็นโสมที�มี
คุณภาพดีที�สุดชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อโสมที�มคีุณภาพดีที�สดุและราคาถกูกว่าไทยถงึ 2 เทา่
กลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ที�ท่านรักและนับถอือีกไม่ไกลจากกันมากนัก จากนั �นนําท่านสู่ ศูนย ์
สมนุไพรสนเข็มแดงซึ�งผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ�งจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาที�ประเทศ
เกาหลีเหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจิัยที�ประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็นนํ�ามันสนเข็มแดงภูมปิระเทศ
ของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นตโ์ดยกว่าจะมาเป็นนํ�ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสน
เข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกดัเอานํ�ามันมาผลติและวจิัยออกมาเป็นนํ�ามันสนนี�สามารถชว่ยในการลดระดับ
ไขมันในเสน้เลือดไดเ้ป็นอย่างด ีนําทา่นไปชอ้ปปิ�ง COSMETIC SHOPเป็นศูนยร์วมของเครื�องสําอางของเกาหลี
อาทเิช่นROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมที�นําเขา้มาจากทั�วโลกอสิระท่าน
เลอืกซื�อไดต้ามอัธยาศัยรวมถงึเวชสําอางคย์อดนยิม เชน่ สเต็มเซลลห์นา้เด็ก หนา้กาก LED ลด กระ ฝ้า จุดดา่งดํา 
, โบท็อกเกาหลี , ครีมหอยทาก , WATER DROP (ครีมนํ�าแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม ซึ�งราคาถูก
กว่าที�เมอืงไทยเกอืบเทา่ตัว และบางผลติภัณฑย์ังไม่มขีายในไทย 
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เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย เมนูไกตุ่น๋โสมหรอืSamgyetangอาหารในวังใน
สมัยกอ่น ปัจจุบนัเป็นอาหารเลื�องชื�อของเมอืงหลวง เชื�อกันว่าบํารุงและเสรมิสขุภาพ ภายในตัวไกจ่ะมีขา้วเหนียว 
รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสริ์ฟพรอ้มเครื�องเคยีงที�เรียกว่า กกัตุก ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทย
ดํา และเกลอื) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําทา่นชม พระราชวงัเคยีงบ็อค เป็นพระราชวังไมโ้บราณที�เก่าแกท่ี�สดุ สรา้งขึ�นใน ค.ศ. 1394 ภายในพระราชวงั

แหง่นี�มหีมู่พระที�นั�งมากกว่า 200 หลัง มีพื�นที�ประมาณ 90 ไร่ เป็นพระราชวังหลักของราชวงศโ์ชซอน ซึ�งมีอํานาจ
อยู่ถงึ 518 ปี สถาปนาขึ�นโดยกษัตรยิแ์ทโจ ในจํานวนพระราชวังรวม 5 แห่งที��สรา้งขึ�นโดยราชวงศ์นี��  แต่ไดถู้ก
ทําลายไปมากในสมัยที�ญี�ปุ่ นเขา้มาบกุยดึครอง ทั �งยังเคยเป็นศูนย์บญัชาการทางการทหารและเป็นที�ประทับของ
กษัตรยิ ์ ปัจจุบันไดม้ีการกอ่สรา้งหมู่พระที�นั�งที�เคยถูกทําลายขึ�นมาใหม่ในตําแหน่งเดมิ มีพลับพลากลางนํ�าเคียง
เฮวรู ที�ซึ�งเคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันิบาตต่างๆ สําหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง ถอืเป็นพระราชวังที�
สวยงามยิ�งใหญท่ี�สุด โดยเฉพาะตัวอาคารพระที�นั�งคนีจองจอน (Kunjongjon) ที�มขีนาดใหญท่ี�สดุ สวยงามที�สดุใน
พระราชวังแหง่นี� โดยใชเ้ป็นทอ้งพระโรง และออกว่าราชการของกษัตรยิ์ราชวงศ์โชซอน อาคารพระที�นั�งคนึจอง
จอนแหง่นี� เคยถกูกองทหารญี�ปุ่ นเผาทําลายยับเยนิ ต่อมามกีารบรูณะซอ่มแซมในปี ค.ศ.1865  

 

 
 

 นําทา่น ชอ้ปปิ�งสนิคา้ปลอดภาษีที� ดวิตี�ฟร ีที�นี�มีสนิคา้ชั �นนําใหท้า่นเลือกซื�อมากมายกว่า 500 ชนดิ อาท ินํ�าหอม 
เสื�อผา้เครื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดับ ฯลฯนําท่านสู่ โซลทาวเวอรไ์ม่รวมค่าลิฟตซ์ ึ�งอยู่บริเวณเนิน
เขานัมซานซึ�งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที�สูงที�สดุในโลกที�ฐานของหอคอยมสีิ�งที�น่าสนใจต่างๆเช่นศาลาแปดเหลี�ยม
ปาลกั�กจอง, สวนสัตว์เล็กๆ, สวนพฤกษชาต,ิ อาคารอนุสรณ์ผูร้ักชาตอัินชุงกุนนอกจากนี�โซลทาวเวอร์ยังเป็น
สถานที�ถ่ายทําละครเกาหลีแนวน่ารักๆเรื�อง“กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปคู่
หอคอยตามอัธยาศัยหรอืคลอ้งกญุแจคู่รักจากนั �นนําทา่นชอ้ปปิ�งย่าน เมยีงดงหรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่าน
ตอ้งการทราบว่าแฟชั�นของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วลํ�านําสมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาที�เมยีงดงแห่งนี� พบกับสนิคา้
วัยรุ่น อาท ิเสื�อผา้แฟชั�นแบบอนิเทรน เครื�องสําอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการชอ้ปปิ�งอีก
รูปแบบหนึ�ง ซึ�งเมียงดงแหง่นี�จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกนัที�นี�กว่าลา้นคนในแต่ละวัน  
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อสิระอาหารเย็น เพื�อใหท้่านเต็มอิ�มกบัการชอ้ปปิ� ง 
คํ�า นําท่านเขา้สูท่ ี�พกั SEOUL GALAXY HOTEL , RAMADA GIMPO HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครั �ง โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัที�หา้      ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนามู - โรงงานสาหรา่ย - ทําคมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) +ชุดฮนับก– อนิซาดง –Alive 
museum–ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงนิวอน – สนามบนิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั �นนําทา่นเดนิทางไปดูแลสุขภาพกันที�ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามูซึ�งเป็นสมุนไพรที�ทั�วโลกยอมรับ รวมถงึ
สถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที�มคุีณภาพดทีี�สดุในการบํารุงตับและดูและตับของเรา ซึ�งจะเป็นสมุนไพรที�หาไดย้าก
ในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธติ การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี�มีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบนี� ตน้ไมช้นิดนี�
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที�ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนํ�าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
นํามารับประทานเพื�อชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถกูทําลายจาการดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ 
บหุรี� สารตกคา้งจากอาหารและยาจากนั �นนําท่านเขา้ชมโรงงานสาหร่ายของฝากที�มีชื�อเสยีงของเกาหลี ผลิต
สาหร่ายใหม่ สด ทกุวันมหีลายรสชาตใิหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อไปเป็นของฝาก จากนั �นนําทา่นเรยีนรูว้ธิกีารทํา คมิบบั 
(ขา้วหอ่สาหรา่ย)อาหารง่ายๆๆที�คนเกาหลีนยิมรับประทาน คมิ แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ขา้ว จะเป็นแทง่ยาวๆ 
แลว้เคา้ก็จะหั�นเป็นชิ�นๆพอดคีํา จิ�มกะโชยุญี�ปุ่ นหรอืวาซาบกิ็ได ้ตามรา้นอาหารก็จะมีทําเป็นพเิศษ คอืมีผดัซอสมา
ใหจ้ิ�มราดดว้ยพเิศษ!!! ฟรใีส่ชุดประจําชาตเิกาหลฮีนับกมีหลากหลายชุดใหท้่านไดเ้ลือกใส่พรอ้มเก็บภาพ
ประทบัใจ 

 
 

นําทา่นชอ้ปปิ�งยา่นอนิซาดงตั �งอยู่ใจกลางเมอืงที�เป็นย่านเก่าแกท่ี�สําคัญของเมอืงโซล ประกอบดว้ยถนนหลกัอนิ
ซาดงและมตีรอกซอกซอยแยกออกไปทั �งสองขา้งทาง ภายในตรอกเป็นรา้นอาหารแบบดั�งเดมิ โรงนํ�าชา รา้นกาแฟ 
และแกลเลอรี�ในย่านแหง่นี�เป็นแหล่งรวมแกลเลอรี�ต่างๆ กว่า 100 แหง่ คุณจะสามารถชมงานศลิปะแบบดั �งเดมิของ
เกาหลี ภาพวาด และประตมิากรรมอันสวยงามไดท้ี�นี� โดยแกลเลอรี�ท ี�มีชื�อเสยีงมากที�สดุ ไดแ้ก่ Hakgojae Gallery 
ซึ�งเป็นศูนย์กลางศลิปะพื�นบา้น, Gana Art Gallery หอส่งเสรมิศลิปิน และ Gana Art Centerโรงนํ�าชาและ
รา้นอาหารตามตรอกซอกซอยต่างจัดแต่งไดอ้ย่างลงตัวกับแกลเลอรี� และยังมีรา้นคา้ใหไ้ดเ้ดินชอ้ปปิ�งกันอย่าง
สนุกสนานเหมาะสําหรับคนทกุเพศทกุวัย 
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 จากนั �นนําทา่นAlive Museumตั�งอยู่ในย่านทอ่งเที�ยวชื�อดังกลางใจเขตอนิซาดง แหล่งทอ่งเที�ยวชื�อดังกลางใจ

กรุงโซล อีกหนึ�งสถานทไีม่ควรพลาดเมื�อมาเที�ยวเกาหลีAlive Museum เป็นพพิธิภัณฑภ์าพลวงตาที�ไม่ไดม้ีแค่

ภาพ 3 มติ ิแต่มถีงึ 4 มติ ิพบกับ Interactive Art ที�โดดเด่นดว้ยศลิปะแบบสื�อดจิิตอล วัตถศุลิป์ และ Interactive 

art ผูช้มสามารถโตต้อบ สมัผสั เล่นกับศลิปะได ้มทีั �งแสง เสยีง เอฟเฟคต่างๆ เปลี�ยนทศันคตทิี�มีต่อมวิเซยีมสาม

มติจิะไม่ใช่แค่โพสทา่ถ่ายรูปกบัภาพวาดบนผนังเรยีบๆอีกต่อไป  

 
 

เที�ยง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย เมนูจมิดกัเป็นไก่พะโลผ้ดักับวุน้เสน้และผักอร่อย

มากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครื�องเคยีงต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากนั �น แวะซื�อของ รา้นละลายเงนิวอนอาทิเช่นสาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียลช็อกโก  

ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม 
เครื�องสําอางโสม เป็นตน้  และยังมีหมอนสุขภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกี�เกาหลี) ชนิราเมง( มาม่าเกาหลี) 
สมควรเวลานําทา่นเดนิทางสู่สนามบนิ 

17.10น.  ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯมหานคร   โดยเที�ยวบนิที� LJ 003 
21.10 น.    ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ…….. 
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ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,600 บาท) 
ขออนุญาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นที�สนามบนิไทย  

ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่ทปิ ในกรณทีี�ไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.) 
ในการ เขา้-ออกท ั�งประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้

กรุณาชําระคา่มดัจําทา่นละ 5,000 บาท (ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท) 
หลงัจากจองภายใน 3 วนั หากไมชํ่าระภายในเวลาที�กาํหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัที�น ั�งตามเงื�อนไข 

 

ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกท ั�งประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลใีต ้อนัเนื�องมาจากการกระทาํที�ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการถกูปฎเิสธ

ในกรณีอ ื�นๆทุกกรณี ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆท ั�งสิ�น  
เน ื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัแลว้ 

การเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั�งนี�เน ื�องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 
และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ั�นแตจ่ะคาํนงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมูค่ณะ

เป็นสาํคญั โดยไมท่าํใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 

**ทวัรน์ ี�จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ที�ประสงคจ์ะไปทอ่งเที�ยวตามรายการของทวัรท์ุกวนัเทา่น ั�น  หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัร ์  
ทุกวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพื�อการใชต้ ั�วเครื�องบนิและที�พกัในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่น
ไมร่ว่มทวัรใ์นบางวนั หรอื ลกูคา้ไมล่งรา้นที�รฐับาลเกาหลสีนบัสนนุ ซึ�งไดแ้กร่า้นศนูยโ์สมรฐับาล, ศนูยส์มนุไพรบํารุง
ตบั, ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครื�องสําอาง, Duty free ทางบรษิทัฯ จะคดิคา่ดาํเนนิการในการแยกทอ่งเที�ยว

เอง รา้นละ 100 USD(กอ่นซื�อทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ ี�เป็นจรงิ เพ ื�อทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารที�เหมาะสม)** 
 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเง ื�อนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นที�พอใจ 
แลว้จงึวางมดัจาํเพ ื�อประโยชนข์องทา่นเอง *** 

** พาสปอรต์ควรมอีายุไมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 
ราคาทวัรน์ ี�รวม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิชั �นประหยัดไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
นํ �าหนกักระเป๋าไมเ่กนิ 15 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิ�วขึ�นเคร ื�องได ้10กโิลกรมั 

 ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น จํานวน 3 คนื  
 บรกิารอาหารทุกมื�อตามรายการระบุ 
 ค่าเขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวต่างๆตามรายการระบ ุ
 ค่ารถรับ-สง่และนําเที�ยว พรอ้มหวัหนา้ทวัร์ชํานาญงานและมัคคุเทศกท์อ้งถิ�น ตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกนัอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 

 
 
อตัรานี�ไมร่วม 

 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  50,000 วอนหรอื 1,600 บาท ตอ่ทา่นตลอดทรปิ สว่นหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
ความพงึพอใจของทา่น 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื�นๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารเครื�องดื�มนอกเหนือรายการ  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และ หกั ณ ที�จ่าย 3 %    
 ค่านํ�าหนักกระเป๋าเกนิ 15 กโิลกรัม  /  ค่าวซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว หรือชาวต่างชาต ิ
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หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 คนขึ�นไป 
 ในกรณีที�สายการบนิประการปรับขึ�นภาษีนํ�ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิ�ในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํ�ามนัเพิ�มตามความเป็น

จรงิ 
 ตั�วเครื�องบนิที�ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื�อนวนัเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลง หรือสลับรายการทอ่งเที�ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที�เกดิเหตุสดุวสิยั หรอื

เหตกุารณ์ที�อยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิยั เชน่ ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเที�ยวบนิ 
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบตัเิหตุ ภัยธรรมชาต ิ หรอืทรพัยส์นิสญูหายอนั
เนื�องมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบตัเิหตจุากความประมาทของตวัทา่นเอง 

 กรณีที�สถานที�ทอ่งเที�ยวใดๆ ที�ไม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื�องจากเหตุสดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที�อยู่เหนอืการควบคุม
ของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น 

 กรณีที�ทา่นสละสทิธิ�ในการใชบ้รกิารใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานที�ใดๆ กต็ามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว หรอืไม่เดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืค่าใชจ้า่ยไมว่่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น 

 กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที�ระบไุว ้ 
เนื�องจากการครองครองสิ�งผดิกฎหมาย สิ�งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่ทวัร์ไม่ว่ากรณใีดกต็าม  

 กรณีที�ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี�าเงนิ) เดนิทางเพื�อการทอ่งเที�ยวกบัคณะทวัร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิ�ไม่คนืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น 

 เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืค่าทวัรท์ั �งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 
 
 

เง ื�อนไขการชําระเงนิ 

 ชําระค่ามดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากทาํการจองภายใน 2 วนั ***ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท*** 
 ชําระเงนิคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอืภายใน 25 วนั กอ่นออกเดนิทาง 
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เง ื�อนไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยดึมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�เก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ั �งหมด 
 กรณกีรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมัีดจําที�นั�งกับ

ทางสายการบนิ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมที�พกัต่างๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คนืคา่
มัดจํา หรอื ค่าทวัร์ทั �งหมด ไม่ว่ายกเลกิกรณใีดก็ตาม 

 เมื�อออกตั�วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ดไ้มส่ามารถขอคนืคา่ต ั�วได ้ เนื�องจากเป็นนโยบาย
ของสายการบนิ 

 

ขอ้แนะนาํเพ ิ�มเตมิ สําหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเที�ยวประเทศเกาหลใีต ้

1. ผูเ้ดนิทางที�ยังคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรุณาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ
ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางที�เป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจําตัวขา้ราชการ 
หรือใบรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางที�ทําเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื�องจากเล่มเกา่หมดอายุใหพ้กหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น
บางกรณี 

4. กรุณาพกบัตรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตัว ทั �งเงนิวอนและเงนิสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบางกรณี
อ่านเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอียดชดัเจน ทั �งสถานที�ทอ่งเที�ยว,เที�ยวบนิ,วันเดนิทาง เพื�อประโยชน์แกต่ัวทา่นเองใน
กรณีที�ตอ้งตอบคําถามที�ด่านตรวจคนเขา้เมอืง 


