
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

เดนิทางโดยสายการบนิจนิแอร ์โหลดกระเป๋าได ้15 กโิลกรมั 
พเิศษ !!!!!  พกั กรงุโซล 3 คนื 

 หมูบ่า้นทีต่กแตง่ และวาดสสีนัใหห้มูบ่า้นแสนจะธรรมดากลายเป็น หมูบ่า้นแหง่เทพนยิาย  
 Hyundai Premium Outlet  ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมหลากหลายรา้นคา้ 
 Seoullo 7017 สะพานลอยฟ้า แลนดม์ารก์แหง่ใหม ่ณ กรงุโซล 
 ลอตเต ้ทาวเวอร ์ตกึทีส่งูทีส่ดุในเกาหล ีและตดิอนัดับ 5 ของโลก 
 ลอตเต ้อควาเรยีม เป็นสวนสนุกแหง่หนึง่ตัง้อยูใ่นกรงุโซล สวนสนุกในรม่และกลางแจง้ 
 สวนสนกุลอตเตเ้วลิด ์เพลดิเพลนิกบัสตัวน์ ้านานาชนดิ 
 คลอ้งกญุแจคูร่ักที ่โซลทาวเวอร ์(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ 
 ชอ๊ปป้ิง 3 ตลาดดัง เมยีงดง,ทงแดมนุ,ตลาดฮงแด 
 พระราชวงัชางเคยีงกงุ เคยเป็น พระราชวังฤดรูอ้นของกษัตรยิซ์กุจงแหง่ราชวงศโ์ครยอ 
 ชม ดอกซากรุะ ทีบ่านสะพรั่ง ณ เกาะยออโิด 
 ชมทีม่าของสาหรา่ยทีน่ยิมในเกาหล ีณ โรงงานสาหรา่ยใหท้า่นไดช้มิสาหรา่ยเกาหลแีท ้ๆ  
 ใหท้า่นลอง ท าคมิบบั พเิศษ!!! พรอ้มทัง้สวมชดุประจ าชาตเิกาหลใีต ้ชุดฮนับก 
 รวมอาหารท ัง้หมด 10 มือ้ 
 พเิศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 



 
 
 

 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง หากทา่นตอ้งการ
จองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่่อน กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถ
เลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เช่นความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบ
เทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิ
พาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยูเ่หนือความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ย
ตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

01 – 05 เมษายน 2561  17,900.- 5,500.- 

02 – 06 เมษายน 2561  วนัจกัร ี 18,900.- 5,500.- 

05 – 09 เมษายน 2561  วนัจกัรี ่ 19,900.- 5,500.- 

08 – 12 เมษายน 2561 18,900.- 5,500.- 

09 – 13 เมษายน 2561 18,900.- 5,500.-  
12 – 16 เมษายน 2561  วนัสงกรานต ์ 26,900.- 5,500.- 

13 – 17 เมษายน 2561  วนัสงกรานต ์ 26,900.- 5,500.- 

16 – 20 เมษายน 2561 17,900.- 5,500.- 

17 – 21 เมษายน 2561 17,900.- 5,500.- 

20 – 24 เมษายน 2561 18,900.- 5,500.- 

21 – 25 เมษายน 2561 18,900.- 5,500.- 

24 – 28 เมษายน 2561 18,900.- 5,500.- 

25 – 29 เมษายน 2561 18,900.- 5,500.- 

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2561 วนัแรงงาน 19,900.- 5,500.-  
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2561 วนัแรงงาน 19,900.- 5,500.- 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 
ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 7,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 7,900 บาท 

 
วนัแรก  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
 

21.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประต ู4เคานเ์ตอร ์D 
 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

 

วนัทีส่อง     อนิชอน – หมูบ่า้นเทพนยิาย – Hyundai Premium Outlet  - Seoullo 7017 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.00 น. เหริฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JIN AIRเทีย่วบนิที ่LJ 002 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง) 
08.00 น. เทีย่วบนิLJ002เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2ช.ม.) 

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขาไป LJ002 BKK - ICN 01.00 – 08.00 

ขากลบั LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเทพนยิาย หรอื DONGHWA MAEUL ไดถ้กูเนรมติร และตกแตง่ใหห้มูบ่า้น
ทีแ่สนธรรมดาใหก้ลายเป็นหมู่บา้นแหง่เทพนยิาย โดยน านยิายทีทุ่กท่านคุน้เคยหลายเรือ่งมาวาดภาพตกแต่ง
รอบๆหมู่บา้นแห่งนี้ เชน่ ปีเตอรแ์พน สโนวไ์วทก์ับคนแคระทัง้ 7 อะลาดนิกับตะเกยีงวเิศษ หนูนอ้ยหมวกแดง 
ฯลฯ ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพไดเ้กอืบทกุมมุ หันไปทางไหนก็ตอ้งถา่ยภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  จากนัน้น าทา่นเดนิทาง
สู ่ไชนา่ทาวน ์เป็นชมุชนของชาวจนีทีถ่อืก าเนดิจากการเปิดทา่เรอือนิชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดตีนับเป็นพืน้ที่
ส าคัญในการขนสง่และคา้ขายสนิคา้จากประเทศจนี ส าหรับปัจจบุนันีช้าวจนีทีย่ังคงอาศัยอยูเ่ป็นรุน่ที ่2 หรอืรุน่ที ่
3 นับจากทีม่กีารบกุเบกิ แตก่ลิน่ไอและการด ารงไวซ้ ึง่วัฒนธรรมของคนรุน่กอ่นยังคงมใีหเ้ห็น รวมไปถงึการไดม้ี
โอกาสไดล้ิม้ลองรสชาตอิาหารจนีทีม่ใีหเ้ลอืกสรรหลายรา้นทีอ่นิชอนไชน่าทาวนแ์หง่นี้  

 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1)บรกิาร OSAM หรอืหมูและปลาหมกึผดัน า้คลุกคลกิเนื้อ
หมแูละปลาหมกึยา่งบารบ์คีวิหมักสไตลส์มัยใหมเ่กาหลคีนตา่งประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวาน
เผ็ดเล็กนอ้ย โดยการน าบารบ์คีวิหมปูลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน ้าซปุปรงุรส 

 
 
 
 
 
 
 
 
  น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง กมิโป ชอ้ปป้ิง Hyundai Premium Outlet  เป็นชอ้บป้ิงเอาทเ์ลตขนาดใหญข่อง

อาณาจักรฮุนได รา้นสนิคา้แบรนด์เนมระดับโลกมากมาย หลายพันรา้นคา้ หลังจากนั้นน าท่านสู่ Seoullo 
7017 หรอื โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้า แลนดม์ารก์แห่งใหม่ ณ กรุงโซล ถอืเป็นอกีหนึง่สถานทีเ่ทีย่วใหม่
ของเกาหลใีต ้ทีเ่กดิจากการปรับปรงุทัศนยีภาพ และปรับสะพานทีท่รดุโทรม ใหเ้ป็นถนนลอยฟ้า ปัจบุันไดก้ลาย
มาเป็น สถานทีพั่กผอ่นส าหรับประชาชน และนักทอ่งเทีย่ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) บรกิาร บเูดชเิก หรอื Budae jjigae ใสก่มิจ ิแป้งต็อก ราม
ยอน เนือ้สตัว ์แฮม ไสก้รอก เบคอน ผักและเห็ด มรีสชาตจัิดจา้นเล็ก นอ้ยๆ 

ค า่  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั L’ART GIMPO HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทา 



 
 
 

 

วนัทีส่าม COSMETIC SHOP – ลอตเต ้อควาเรยีม – ลอตเต ้ทาวเวอร ์– สวนสนกุลอตเตเ้วลิด ์– ทงแดมนุ 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  น าทา่นสู ่ COSMETIC SHOP เป็นศนูยร์วมของเครือ่งส าอางของเกาหล ีอาทเิชน่ ROJUKISS, LOTREE, 
ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มาจากท่ัวโลกอสิระท่านเลอืกซือ้ไดต้ามอัธยาศัย 
จากนัน้น าทา่นชม ลอตเต ้อควาเรยีม (Lotte World Aquarium) รวมคา่บัตรเขา้ชมอควาเรยีม พพิธิภัณฑ์
สตัวน์ ้าทีอ่ยูใ่นกรงุโซล โดยจะแบง่เป็นโซนตา่งๆ ทัง้หมด 9 โซน โซนแรก คอื Rivers of Korea ทีโ่ซนนี้เป็น
ของสตัวท์ีอ่ยูใ่นน ้าจดืตามแมน่ ้า ทะเลสาบ ในประเทศเกาหล ีโซนทีส่อง คอื Tropical River ในโซนนี้ก็จะมี
สตัวใ์นเขตรอ้นเป็นหลัก  โซนทีส่ามคอื Amazon River  ในโซนนี้ก็จะมปีลาน ้าจดืทีใ่หญท่ีส่ดุ อยา่ง Pirarucu 
และ Arowana ซึง่อาศัยอยูใ่นแมน่ ้าอเมซอน โซนที ่4 คอื Sea Lion Zone เสน่หท์ีน่่าหลงใหลของโซนนี้คอื
สงิโตทะเลทีว่า่ยน ้าไปมา สว่นโซนที ่5 ก็คอื The Ocean คอื เป็นเหมอืนหัวใจของอควาเรยีมแหง่นี้  โซนตอ่ไป 
โซนที ่6  ซึง่มดีาราของทีน่ี่ก็คอื Beluga Whale แหวกวา่ยเลน่ลกูบอล ทัง้เด็กและผูใ้หญก่็ชอบโซนนี้ โซนที ่7 
คอื Coral Reef Garden โซนนี้จะมสีารพัดสวัตน์ ้าตามแนวประการังใหไ้ดด้กูนั โซนที ่8 คอื Play Ocean โซนนี้
จะไดส้มัผัสสตัวท์ะเลอยา่งปลาดาว และโซนสดุทา้ย คอื Polar Region Zone เป็นโซนเรยีนรูเ้กีย่วกบัเพนกวนิ 
ทา่นจะไดเ้พลนิเพลนิกนัไปโลกใตท้อ้งทะเล น าทา่นเขา้ชม ลอตเตเ้วลิด ์ทาวเวอร ์(Lotte World Tower ) 
ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิต ์ เป็นสถาปัตยกรรมอาคารทีโ่ดดเดน่ มแีรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามกิเกาหล ีและพู่กัน
เขยีน เป็นตกึทีส่งูเป็นล าดับที ่6 ของโลก(556 เมตร) มทัีง้หมด 123 ชัน้ ดา้นบนทาวเวอรป์ระกอบดว้ยแกลเลอ
รี ่คาเฟ่ โรงแรมหร ูและหอชมววิ Skywalk ทีส่ามารถชืน่ชมทัศนียภาพอันงดงามของไฟในตัวเมอืงกรงุโซลได ้
อยา่งทั่วถงึ ซึง่ไดรั้บการบันทกึในสถติโิลกกนิเนสส ์(Guinness World Records) 3 อยา่งคอื Sky deck ชัน้ 
118 เป็นหอชมววิทีม่พีืน้เป็นกระจกทีส่งูทีส่ดุในโลก   ลฟิต ์Sky Shuttle เป็นลฟิตโ์ดยสารคูท่ีเ่ร็วทีส่ดุ ดว้ย
ความเร็ว 10 เมตร / วนิาท ี และ Sky Shuttle ยังเป็นลฟิทท์ีใ่ชง้านในระยะทางทีย่าวนานทีส่ดุ*** ราคานี้ไมร่วม
คา่ลฟิต ์ ท่านใดสนใจโปรดสอบถามราคา กับ หัวหนา้ทัวร ์(คา่ลฟิต ์27,000 วอน ) หากท่านใดทีไ่มส่นใจ สามารถเดนิ      
ชอ็ปป้ิงตามอธยัาศยั ที ่ลอตเตเ้วลิด์มอลล ์เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้น าทีม่ชีวีติชวีาแหง่หนึง่ของกรุงโซล ตัง้อยูต่ดิกบัทาวเวอร ์
เต็มไปดว้ยรา้นหรหูรา และรา้นจ าหน่ายสนิคา้ปลอดภาษีจากหลากหลายแบรนดท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ***  

 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) บรกิาร บุลโกก ิ(Bulgoki) อาหารเกาหลทีีข่ ึน้ชือ่อกี

อยา่งหนึง่ เป็นเนื้อสัตวซ์อสบารบ์คีวิเกาหล ีปรุงสกุใชเ้ทคนคิการยา่งแบบดัง้เดมิ น ามาขลกุขลกิกับซปุบลุโกกิ
กะทะรอ้น พรอ้มผักและเครือ่งเคยีงตา่งๆ เวลากนิใหก้นิกบัผัก กระเทยีม และพรกิ หอ่เป็นค าแลว้จิม้น ้าจิม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

   น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกลอตเตเ้วลิด ์(Lotte World) รวมบตัรเครือ่งเลน่ไมจ่ ากดัจ านวนรอบ เป็นหนึง่
ในสวนสนุกทีด่ังทีส่ดุของเกาหล ีซึง่มอีาคารสวนสนุกในรม่ทีม่ขีนาดใหญทีส่ดุในโลกอยูด่ว้ย ตัง้อยูใ่จกลางเมอืง
ที่รวบรวมความบันเทิงและการชมวิวทิวทัศน์ แบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆได ้2 โซน ไดแ้ก่ “ธีมผจญภัย
(Adventure)”ที่เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ “เกาะเวทมนต(์Magic Island)”เป็นสวนสนุก
กลางแจง้ ตัง้อยูด่า้นนอกตดิกับทะเลสาบซกชอนโฮซู (Seokchonhosu Lake) อกีทัง้ยังมรีา้นจ าหน่ายของที่
ระลกึ รา้นอาหารนานาชาต ิและสิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆอกีมากมาย โดยในสว่นของอาคารสวนสนุกโซนในรม่
นัน้ ไดรั้บการออกแบบและตกแตง่มาอยา่งด ีโครงสรา้งภายในใชห้ลังคาเป็นกระจกทัง้หมด ท าใหถ้งึแมจ้ะอยูใ่น
รม่แตก่็ไดบ้รรยากาศแบบกลางแจง้ร่วมดว้ย เครือ่งเลน่ทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่Gyro Drop(ดรอปทาวเวอร)์ สงู 70 
เมตร, เครือ่งเลน่ทีเ่สมอืนอยูใ่นพายทุอรน์าโด, Flume Ride เรอืยาวโตค้ลืน่สงู และเรอืโจรสลัดสเปนแกวง่ถงึ 
75 องศา เป็นตน้ หลังจากทีส่นุกสนานไปกับเครือ่งเล่น ขบวนพาเหรด และการแสดงเกอืบ 200 โชว ์ก็พลาด
ไมไ่ดท้ีจ่ะลองเลน่ไอซส์เก็ตในรม่(เปิดบรกิาร 10:30-22:30) และเยีย่มชมพพิธิภัณฑพ์ืน้บา้นทีจั่ดแสดงเกีย่วกบั
ประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของเกาหล ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5)บรกิาร บบีมิบบั และ ชาบูชาบูสุก ีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟ

รอ้นๆ ประกอบดว้ยหมสูไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มน ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน 
ชาบชูาบ ูพรอ้มขา้วสวยเสริฟ์ พรอ้ม ขา้วสตูรดั่งเดมิของเกาหลซีึง่น าเอาขา้วสวย ผักตา่งๆ เชน่ ถ่ัวงอก ผักกาด
เห็ดหอม สาหรา่ย และซอสสแีดงมาผัดรวมกนั ซึง่ก็จะไดร้สชาตแิบบเกาหลจีรงิ   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูย่า่นศนูยก์ารคา้แหลง่ชอ้ปป้ิงทีช่ ือ่ไดว้า่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยี ทงแดมนุ ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณ
ประตเูมอืงโบราณทางทศิตะวันออกทา่นสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี ้ อาท ิ เสือ้ผา้บรุษุ-สตร ี
รองเทา้บรุษุ-สตร ี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขดั ของทีร่ะลกึ ชดุเครือ่งครัวถงุน่องถงุเทา้ผา้พันคอโดยทา่นจะได ้ สมัผัส 

กบั บรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ ทงแดมนุ ดไีซน ์พลาซา่ แอนด ์พารค์ ยงัเป็น
สถานทีถ่า่ยท าซรียีส์ดุฮติอยา่ง "You Who Came From The Stars" และมวิสคิวดิโีอของ 2NE1 
เพลง "Come Back Home" อกีหนึง่ไฮไลทข์องทีน่ีค่อื LED ROSE GARDEN ใหไ้ดช้มกนัดว้ย กบั
ดอกกหุลาบทีต่ดิไฟ LED มาประดบักวา่ 25,550 ดวง  

ค า่  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั L’ART GIMPO HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีส่ ี ่   ศนูยโ์สมรฐับาล–ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง–โรงงานสาหรา่ย - ท าคมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) + ชุดฮนับก 
– พระราชวงัชางเคยีงกงุ –DUTY FREE – คลองชองเกชอน – โซลทาวเวอร-์ ชอ้ปป้ิงเมยีงดง  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปีซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่ี
คณุภาพดทีีส่ดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถูกกวา่ไทยถงึ 2 
เท่ากลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถืออกีไม่ไกลจากกันมากนัก จากนัน้น าท่านสู ่
ศนูยส์มุนไพรสนเข็มแดง (Red Pine) ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซีึง่จะใชต้น้สนเข็มแดง
จากยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็น
น ้ามันสนเข็มแดงภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยกวา่จะมาเป็นน ้ามันสนเข็ม



 
 
 

 

แดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจัิยออกมาเป็น
น ้ามันสนนี้สามารถชว่ยในการลดระดับไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ี จากนัน้น าทา่นเขา้ชมโรงงานสาหรา่ย 
ของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ีผลติสาหร่ายใหม ่สด ทกุวันมหีลายรสชาตใิหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของฝาก 
จากนัน้น าท่านเรยีนรูว้ธิกีารท า คมิบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คมิ 
แปลวา่ สาหรา่ย บบั แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแทง่ยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นชิน้ๆพอดคี า จิม้กะโชยญุีปุ่่ นหรอืวาซาบกิ็
ได ้ตามรา้นอาหารก็จะมที าเป็นพเิศษ คอืมผัีดซอสมาใหจ้ิม้ราดดว้ย พเิศษ!!! ฟรใีสชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี   
ฮนับก มหีลากหลายชดุใหท้า่นไดเ้ลอืกใสพ่รอ้มเก็บภาพประทับใจ    
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่7)บรกิารทา่นดว้ย เมนู Samgyetang หรอืเมนูไกตุ่น๋โสม
อาหารในวังในสมัยกอ่น ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กันวา่บ ารุงและเสรมิสขุภาพ ภายในตัว
ไกจ่ะมขีา้วเหนยีว รากโสม พทุราแดงและเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่ กกัตกุ ีเสน้ขนมจนี 
เหลา้โสม พรกิไทยด า และเกลอื) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  น าทา่นชม พระราชวงัชางเคยีงกงุ (The Palace of Bright Rejoicing) ครัง้หนึง่เคยเป็น พระราชวังฤดู
รอ้นของกษัตรยิซ์ุกจงแห่งราชวงศโ์ครยอ ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวมักจะมาเดนิชมสวนและความอลังการของ
สถาปัตยกรรมในสมัยศตวรรษที ่15 พระราชวังชางเคยีงกงุคลา้ยคลงึกับพระราชวังใหญ่อืน่ๆ ในโซล ตรงทีม่ี
บรรยากาศเงยีบสงบแต่แฝงไปดว้ยความเป็นมาทางประวัตศิาสตรท์ีอ่ลหม่านอยู่พอควร ในสมัยศตวรรษที ่16 
พระราชวังแหง่นีเ้คยถกูท าลายโดยพวกญีปุ่่ น และในตอนตน้ของสมัยศตวรรษที ่19 ก็เคยมเีพลงิไหมเ้กดิขึน้ที่นี ่
อาคารโดยสว่นมากทีค่ณุเห็นทกุวันนี้มอีายตุ ่ากว่า 200 ปี แตถ่า้อยากเห็นอาคารทีด่เูกา่แกม่ากกวา่นี้ ตอ้งไปที่
โถง Myeongjeongjeon ทีก่อ่สรา้งตัง้แตปี่ 1616 และนับเป็นโถงเกา่แกท่ีส่ดุทีย่ังคงอยูใ่นโซลทกุวันนี้ ทัวร์
พระราชวังชางเคยีงกงุมใีหบ้รกิารเป็นประจ าตลอดวัน ตามชว่งเวลาทีก่ าหนด แจง้ความประสงครั์บบรกิารทัวรไ์ด ้
ทีน่ี่ เพือ่ศกึษาความเป็นมาอันน่าตืน่เตน้ในอดตีของพระราชวัง แตถ่า้คุณอยากจะเดนิส ารวจเอง ตอ้งไม่พลาด
แวะชม Gyeongchunjeon เพราะเชือ่กนัวา่ทีน่ี่เป็นสถานทีป่ระสตูขิองกษัตรยิช์ัน้แนวหนา้หลายพระองค ์ เรอืน
กระจก หรอื Daeonsil เป็นหอ้งกระจกสไตลว์คิตอเรยีนทีส่รา้งในสมัยตอนตน้ของศตวรรษที ่20 เป็นพืน้ทีแ่หง่
ความเงยีบสงบทีจ่ะท าใหค้ณุเดนิชมพันธุไ์มเ้ฉพาะถิน่ของเกาหลไีดอ้ยา่งสบายใจ ตรงศนูยก์ลางของ Daeonsil 
คณุจะพบน ้าพสุไตลเ์รเนซองส ์และสงัเกตใตผ้วิน ้าขา้งลา่งนัน้จะมเีตา่หนิอยูด่ว้ย    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้า่นเลอืกซือ้

มากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ิน ้าหอม เสือ้ผา้เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯหากพอมเีวลาพา



 
 
 

 

ทา่นเดนิชมคลองชองเกชอน (Cheonggyecheon Stream) ซึง่เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายกุว่า 
600 ปี ทีท่อดผา่นใจกลางเมอืงหลวง แตใ่นปัจจุบันไดม้กีารพัฒนา และบรูณะคลองแหง่นี้ข ึน้มาใหม ่ท าใหก้รุง
โซลมคีลองทีย่าวกว่า 6 กโิลเมตร ทีม่แีต่น ้าใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธท์ีก่ าลังแหวกว่ายไปมา 
ปัจจุบันโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานที่จัดกจิกรรมต่างๆ อาท ิงานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตร ี
นทิรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยังมสีวนสาธารณะทัง้สองฝ่ังคลอง 

 

 
 
 
 
 
 
 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่8) บารบ์คีวิบฟุเฟ่ต ์หม ูเนือ้ ไก ่ซฟีู๊ ด ไมอ่ ัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
     น าทา่นสู ่หอคอยกรงุโซลN Tower (ไมร่วมคา่ลฟิต)์ ซึง่อยูบ่รเิวณเนนิเขานัมซานซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอย

ทีส่งูทีส่ดุในโลกทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจต่างๆเชน่ศาลาแปดเหลีย่มปาลกั๊กจอง, สวนสัตวเ์ล็กๆ, สวน
พฤกษชาต,ิ อาคารอนุสรณ์ผูร้ักชาตอิันชงุกุนนอกจากนี้โซลทาวเวอรย์ังเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลแีนว
น่ารักๆเรือ่ง“กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหท้กุท่านไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรูปคูห่อคอยตามอัธยาศัยหรอืคลอ้ง
กญุแจคู่รัก จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน เมยีงดง (Myeong-dong) หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีหากท่าน
ตอ้งการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพียงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้ พบกับ
สนิคา้วัยรุน่ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิง
อกีรปูแบบหนึง่ ซึง่เมยีงดงแหง่นีจ้ะมวีัยรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกนัทีน่ีก่วา่ลา้นคนในแตล่ะวัน  

ค า่  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั L’ART GIMPO HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีห่า้         เทศกาลชมดอกซากรุะ “เกาะยออโิด”  - ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ู- ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด –ถา่ยภาพ  3 
มติ ิ- พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง - รา้นละลายเงนิวอน - สนามบนิอนิชอน - กรงุเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หมายเหต ุ : โปรแกรมชมซากรุะจะเดนิทางไปชมเฉพาะชว่งเดอืนเมษายนซึง่เป็นชว่งการบานของซากรุะ
เทา่นัน้ ทัง้นีก้ารบานของดอกซากรุะ ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและองคป์ระกอบอืน่ๆ ทางบรษัิทไมส่ามารถ
ก าหนดการบานของดอกซากรุะทีแ่น่นอนได ้ ดังนัน้ทางบรษัิทจงึขออภัย ถา้ในวันทีท่า่นเดนิทาง อาจจะไมไ่ด ้
พบการบานของดอกซากรุะ ทีส่วยงามเต็มทีไ่ด ้จงึเรยีนแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้) 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปดแูลสขุภาพกนัทีศ่นูยส์มนุไพรฮอกเกนามู (Hergaenamu) ซึง่เป็นสมนุไพรทีท่ั่ว
โลกยอมรับ รวมถงึสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุในการบ ารุงตับและดูและตับของเรา ซึง่จะ
เป็นสมุนไพรทีห่าไดย้ากในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธติ การทดลองว่าสมุนไพรชนดินี้มคีุณค่าเพียงใดต่อ
โลกใบนี ้ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร
ชาวเกาหลรีุ่นใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถ่กูท าลายจา
การดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา   จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด  อยูใ่กลก้บั
มหาวทิยาลัยศลิปะฮงอกิ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเกาหลบีรรยากาศจงึสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอน
กลางวันฮงแดเป็นถนนทีส่ามารถเดนิชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวยสดุอารต์แบบราคานักศกึษา และอพัเดตสตรที สไตล ์
จากแฟชั่นนสิตา้ตัวจรงิสว่นกลางคนืเป็นแหลง่ปารต์ีท้ี ่chic สดุในโซล จากนัน้น าท่าทัง้ชม ถา่ยภาพ 3 มติ ิ
(Trick Eye Museum) เคล็ดลับงานศลิปะแหง่ภาพ” ทีท่ าใหท้า่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจกับศลิปะแนวใหมเ่ป็น
ภาพวาดในลักษณะ 3 มติเิหมอืนภาพวาดมชีวีติและหลุดออกมาจากแผ่นเฟรมภาพแนวคดิรูปแบบใหม่เป็น
ความคดิสรา้งสันและจนิตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมติทิี่รวมทฤษฎีทาง
วทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลือ่นไหวของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ ชม พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง  
(Ice Museum) ปะตมิากรรมน ้าแข็งตัง้อยูใ่นกรงุโซลเป็นสถานทีจั่ดโชวน์ ้าแข็งแกะสลักนักทอ่งเทีย่วสามารถ
สัมผัสอากาศทีห่นาวเย็นตดิลบกว่าสบิองศาและชมน ้าแข็งที่ถูกแกะสลักออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ ไดอ้ย่างน่า
อศัจรรย ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10) เมนูจมิดกั เป็นไกพ่ะโลผ้ดักบัวุน้เสน้และผกัอรอ่ย

มากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 
  จากนั้น แวะซื้อของ รา้นละลายเงนิวอน  อาทิเช่น สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียลช็อกโก  

ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม 
เครื่องส าอางโสม เป็นตน้  และยังมหีมอนสุขภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง( มาม่าเกาหล)ี 
สมควรเวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.55 น.  ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่LJ 001  
23.35 น.  ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ…….. 
 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 35,000 วอน (ประมาณ 1,200 บาท) 
ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีส่นามบนิไทย  

กรณุาช าระคา่มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท (ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท) 
หลงัจากจองภายใน 3 วนั หากไมช่ าระภายในเวลาทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลใีต ้อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการถกูปฎเิสธ

ในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆท ัง้ส ิน้  
เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัแลว้ 



 
 
 

 

การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีเ้นือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 
และสถานการณใ์นการเดนิทางขณะน ัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมูค่ณะ

เป็นส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 

***ทวัรน์ ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่น ัน้  หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัร ์  
ทกุวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่น
ไมร่ว่มทวัรใ์นบางวนั หรอื ลกูคา้ไมล่งรา้นทีร่ฐับาลเกาหลสีนบัสนนุ ซึง่ไดแ้กร่า้นศนูยโ์สมรฐับาล, ศนูยส์มนุไพรบ ารงุ
ตบั, ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง, Duty free ทางบรษิทัฯ จะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่ว
เอง 300 USD (กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) *** 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ 

แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 
ราคาทวัรน์ ีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัดไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 15 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ข ึน้เครือ่งได ้12 กโิลกรมั 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ทา่น จ านวน 3 คนื  
 บรกิารอาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการระบ ุ
 คา่รถรับ-สง่และน าเทีย่ว พรอ้มหัวหนา้ทัวรช์ านาญงานและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  35,000 วอนหรอื 1,200 บาท ตอ่ทา่นตลอดทรปิ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่า่ย 3 %    

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 15 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ
 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึน้ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็น
จรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื

เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทาง
เป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภัยธรรมชาต ิ หรอืทรัพยส์นิสญูหายอนั
เนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุ
ของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบไุว ้ 
เนือ่งจากการครองครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม  

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 



 
 
 

 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน ***ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท*** 
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรทั์ง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกบั

ทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่
มัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตั๋วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็นนโยบาย
ของสายการบนิ 
 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้

1. ผูเ้ดนิทางทีย่ังคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรณุาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบันการศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ
ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรยีมบัตรประจ าตัวขา้ราชการ 
หรอืใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางทีท่ าเลม่พาสปอรต์ใหมเ่นื่องจากเลม่เกา่หมดอายใุหพ้กหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น
บางกรณี 

4. กรณุาพกบตัรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตัว ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบางกรณี 
อา่นเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชัดเจน ทัง้สถานทีท่อ่งเทีย่ว,เทีย่วบนิ,วันเดนิทาง เพือ่ประโยชน์แกต่ัวทา่นเองใน
กรณีทีต่อ้งตอบค าถามทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง 


