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รหสัโปรแกรม : 12277 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ท ีส่อบถาม) 
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โปรแกรมทัวร์ เช้า เที่ยง เยน็ โรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - - - -

2 สนามบินอนิชอน-ONE MOUNT SNOW PARK-THE 
GARDEN OF MORNING CALM  

- √ √ ซูวอน

3 ไร่สตอเบอร่ี-สวนป่ากรุงโซล-COSMETIC CENTER-
พระราชวงัเคยีงบ็อค-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-แวะถ่ายรูปหน้าบ้าน
ซังโกแจ-ตลาดฮงแด 

√ √ - โซล

4 ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-โรงงานสาหร่าย+ท าคมิบับ+
ใส่ชุดฮันบก-โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าขึน้ลฟิต์)-DUTY FREE- 
ตลาดเมยีงดง 

√ √ - โซล

5 ศูนย์สมุนไพรตบัฮ็อกเกนามู-สวนวอลมโิด-สวนสนุกวอลม(ิไม่
รวมค่าเคร่ืองเล่น)-ซุปเปอร์ละลายเงินวอน-สนามบนิอนิชอน-
สนามบินสุวรรณภูม ิ

√ √ - -

สายการบนิ  T’WAY (TW)
ไฟล์ทบิน เส้นทาง เวลาบนิ

ไฟลท์ขาไป TW102 BKK-ICN 01.25-08.35
ไฟลท์ขากลบั TW101 ICN-BKK 20.05-00.10
ทางสายการบินอนุญาตใิห้โหลดสัมภาระได้คนละ 20 กโิลกรัม และสามารถถือขึน้เคร่ืองได้ 10 กโิลกรัม 

 

หมายเหตุ   : หากท่านตอ้งการจองตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือบตัรโดยสารประเภทอื่นๆเพ่ือเดินทางมายงักรุงเทพฯ 
     และกลบัจงัหวดัท่ีเป็นจุดหมายปลายทางของท่าน กรุณาตรวจสอบเวลาบินของโปรแกรมทวัร์น้ีท่ีเจา้หนา้ท่ี 
    บริษทัทวัร์ก่อนท าการจองตัว๋ต่างๆ หากเกิดกรณีผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การ 
    ยกเลิกเท่ียวบิน การยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากสายการบินพิจารณา 
    สถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั 
    เป็นตน้ เหตุผลต่างๆท่ีอยู่เหนือความควบคุมของบริษทั ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้าย 
    ต่างๆไดใ้นทุกกรณี 
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วันแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ
22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการ 
  บิน T’WAY (TW) มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัและหวัหนา้ทวัร์คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

   
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

  
 

วันทีส่อง สนามบนิอนิชอน - ONE MOUNT SNOW PARK - THE GARDEN OF MORNING  
  CALM 
01.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบิน T’WAY เท่ียวบินท่ี TW102 (บินประมาณ 5-5.30 ชัว่โมง)  

หมายเหตุ : บนเคร่ืองไม่มบีริการอาหารบนเคร่ือง รวมท้ังไม่มหีมอนกับผ้าห่มให้บริการ   
08.35 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลใีต้ (เวลาท้องถ่ินท่ีเร็วกว่าไทย  
  2 ช.ม. เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับเวลาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน) หลงัผา่นพิธีตรวจ 
  คนเขา้เมืองและศุลกากร  

http://bit.ly/2NMk5YE
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  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT SNOW PARK  เป็นสถานท่ีเท่ียวแห่งใหม่ภายในแบ่งพ้ืนท่ี 
  เป็นหลายส่วนพร้อมดว้ยส่ิงอ  านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS&GOLF, CLUB, WATER  
  PARK, SHOPPING MALL, ROOF GARDEN, SNOW PARK เป็นตน้ นอกจากน้ียงัหน่ึงในสถานท่ี 
  ถ่ายท าเร่ือง FULL HOUSE (THAI) และมิวสิควีดีโอเพลง GENTLEMAN ของ PSY เจา้ของเพลง  
  GANGNAM STYLE ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก รวมทั้งยงัเป็นท่ีถ่ายรายการยอดฮิต RUNNING MAN ให ้
  ทุกท่านสนุกสนานกบัสกีโดมซ่ึงเป็นการจ าลองลานสกีในร่มอนักวา้งใหญ่ไม่ต่างไปจากลานสกีท่ี 
  นกัท่องเท่ียวจะสมัผสัไดใ้นช่วงฤดูหนาว โดยท่านสามารถสนุกสนานกบัการเล่นสกีหรือสโนวบ์อร์ด 
  ไดต้ามความถนดั (กรุณาเตรียมอุปกรณ์กนัหนาวไปดว้ยค่ะ) หากลูกคา้ไม่ไดเ้ตรียมอุปรณ์ไป สามารถ 
  เช่าอุปกรณ์ต่างๆไดโ้ดยมีค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งรับผดิชอบเอง ดงัน้ี 
    SKATE  ประมาณ 5,000 WON 
   JACKET  ประมาณ 5,000 WON 
   SHOES  ประมาณ 2,000 WON 
   BLANKET  ประมาณ 2,000 WON 
   GLOVE  ประมาณ  1,000 WON  
 

 
  เครดิตรูป : http://en.onemount.co.kr/ 
เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 1) เมนูโอซมับลูโกกิ หรือหมูและปลาหมึกผดัน ้ าคลุกคลิก

เน้ือหมูและปลาหมึกยา่งบาร์บีคิวหมกัสไตลส์มยัใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมี

http://en.onemount.co.kr/
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รสชาติออกหวานเผด็เลก็นอ้ย โดยการน าบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะคร่ึงวงกลมพร้อมน ้ าซุป
ปรุงรส 

     
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ THE GARDEN OF MORNING CALM สวนแห่งน้ีตั้งอยูท่ี่เมืองกาพยอง  
  จงัหวดัคยองกีโดเป็นสวนของเอกชนขนาดใหญ่ท่ีเต็มไปดว้ยพนัธุไ์มแ้ละดอกไมน้านาพนัธุม์ากกว่า  
  5,000 ชนิดและเป็นสวนท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเกาหลี เปิดใหเ้ขา้ชมตลอดทั้งปีแต่ละช่วงฤดูทจะมีการจดั 
  เทศกาลดอกไมช้นิดต่างๆเปล่ียนไปตามฤดูกาล ภายในสวนมีธีมดอกไมก้ว่า 20 ธีมและมีร้านอาหาร 
  ร้านเคร่ืองด่ืมใหบ้ริการ (หมายเหตุ : LIGHTING FESTIVAL ช่วงจดัแสดงไฟช่วงเดือน ธนัวาคม -  
   มีนาคมของทุกปี ใหท่้านไดช้มเทศกาลโคมไฟประดบัประดาทั้งสวนใหสว่างสไวตระการตา) 

   
   เครดิตรายละเอียดทางเวบ็ไซต ์http://morningcalm.co.kr/_ENG/html/seasons.php 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 2) เมนูชาบู ชาบู เป็นอาหารเกาหลีแบบดัง่เดิมท่ีมีมาชา้นาน 

เมนูหมอ้ไฟร้อนๆของเกาหลีโดยการน าผกัหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมู อุดง้หรือ 
เสน้บุกรวมกนัไวใ้นหมอ้ท่ีมนี ้ าซุปร้อนๆแลว้ตม้จนเดือด ทานพร้อมกบัขา้วสวยหรือทานเป็นอุดง้ก็
ได ้ 

   
ค า่ น าท่านเข้าที่พกั CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

โรงแรมจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซ่ึงทางบริษัทฯจะขอแจ้งในใบนัดหมายการเดินทาง 
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วันทีส่าม ไร่สตอเบอร่ี - สวนป่ากรุงโซล - COSMETIC CENTER - พระราชวังเคียงบอ็ค – หมู่บ้านบุก 
  ชอนฮันอก - แวะถ่ายรูปหน้าบ้านซังโกแจ - ตลาดฮงแด  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 

น าท่านไดชิ้ม สตรอเบอร์ร่ี ลูกใหญ่แสนหวานของเกาหลีท่ีไร่สตรอเบอร์ร่ี ชมวิธีการปลูก การดูแล
รักษาผลสตรอเบอร์ร่ี ท่านยงัสามารถซ้ือกลบัไปฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย  
หมายเหตุ : สามารถไปไร่สตอเบอร่ีได้ประมาณ ตั้งแต่เดือน ธ.ค.-เม.ย. ส่วนขนาดของผลสตอเบอร่ี
ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ  ท้ังนีบ้ริษัทไม่สามารถก าหนดขนาดของผลสตอเบอร่ีได้ 

   
เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 4) เมนูไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพตน้ต ารับชาววงั

โดยการน าไก่ท่ีมีอาย ุ45 วนั น าเคร่ืองในออกแลว้ในเคร่ืองยาจีน เช่น โสม, พุทราจีน, ขา้วเหนียว ใส่
ลงในตวัไก่แลว้น าไปตุ๋นจนเดือดสุดๆแลว้เสิร์ฟในหมอ้ดินพร้อมทั้งเสน้ขนมจีน                                            

   
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนป่ากรุงโซล (SEOUL FOREST) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ถึงขนาด

ท่ีเรียกว่าป่ากลางเมืองเลยทีเดียว เปิดเมื่อวนัท่ี 18 มิถุนายน 2005 ท่ีแต่เดิมเป็นป่าหลวงท่ีใหร้าชวงศ์
กษตัริยใ์ชล่้าสตัว ์และเป็นพ้ืนท่ีส าหรับการตรวจสอบทหาร ต่อมาถูกดดัแปลงใหก้ลายเป็นสนาม
กอลฟ์ สนามแข่งมา้ และสวนกีฬาในท่ีสุด มีพ้ืนท่ีขนาดยกัษถึ์ง 1.16 ลา้นตารางเมตรซ่ึงมีขนาดใหญ่
เป็นอนัดบั 3 ของกรุงโซล มีไฮไลทเ์ร่ืองการเป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีและจุดชมดอกพอทกวกหรือ
ซากุระเกาหลีท่ีสวยงามของกรุงโซล ภายในประกอบดว้ยสวนสาธารณะ 5 สวน ไดแ้ก่ 

  1. สวนศิลปะวฒันธรรม CULTURAL ART PARK (220,000 ตารางเมตร)  
      ตั้งอยูใ่จกลางสวนป่ากรุงโซล ประกอบดว้ย จตุรัสป่ากรุงโซล, สนามตุกซอม, สวนดอกไม,้  
      ศูนยข์อ้มูลนกัท่องเท่ียว, ลานสเก็ต, เวทีกลางแจง้, เลานจอ์าหารริมน ้ า, สนามเด็กเล่นในป่า และ 
      พ้ืนท่ีส าหรับเล่นน ้ า  
  2. สวนนิเวศวิทยา ECOLOGICAL FOREST (165,000 ตารางเมตร)  
      เป็นป่านิเวศวิทยาลอ้มรอบดว้ยแม่น ้ าฮนักงั ซ่ึงไดรั้บการเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นพ้ืนท่ีสีเขียว 
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      เช่ือมต่อกบักระแสน ้ าจุงนงั(JUNG NANG STREAM) มีสตัวป่์าอาศยัอยูต่ามธรรมชาติ เช่น  
      กวางเขาก ามะหยี,่ กวางมูส, ชิปส์มั้งก,์ เป็ดแมนดาริน, เป็ดแมลลาร์ด, เป็ดเทาพนัธุอิ์นเดีย และ 
      นกอีโกง้(จะงอยปากสีแดงเหลือง) 
  3. สวนศึกษาธรรมชาติ NATURE EXPERIENCING STUDY FIELD (85,000 ตารางเมตร) 
      เดิมเป็นท่ีตั้งของอุปกรณ์บ าบดัน ้ าเสีย ปัจจุบนักลายเป็นบา้นสวนพฤกษศาสตร์ สวนแมลง สวน 
      ดอกไมป่้า และแนวป่าไมป้้องกนัโดยรอบ 
  4. พ้ืนท่ีนิเวศวิทยาชุ่มน ้ า WETLANDS ECOLOGICAL FIELD (70,000 ตารางเมตร) 
      เป็นท่ีตั้งของอ่างเก็บน ้ าตามธรรมชาติทอ้งถ่ิน, ส านกังานการจดัการพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า, สนามเด็กเล่น,  
      หอ้งเรียนธรรมชาติกลางแจง้, หอดูนก, สวนดอกไมใ้นพ้ืนท่ีชุ่มน ้ า และสวนพฤษศาสตร์ทอ้งถ่ิน 
  5. สวนริมแม่น ้ าฮนักงั HANGANG RIVER WATERSIDE PARK (33,000 ตารางเมตร) 
      ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องสวน ติดแม่น ้ าฮนักงัและกระแสน ้ าจุงนงั เป็นพ้ืนท่ีส าหรับ 
      พกัผอ่น

 
 เครดิตรูป : http://english.visitkorea.or.kr // @naver // http://seoulcafe2013.blogspot.com 
  จากนั้นน าท่านสู่ COSMETIC CENTER ท่ีน่ีเป็นศูนยร์วมของเวชส าอางของเกาหลี อาทิเช่น  
  ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมท่ีที 
  ช่ือเสียงในเกาหลีอิสระท่านไดเ้ลือกซ้ือได ้น าท่านชม พระราชวงัเคยีงบอ็ค เป็นพระราชวงัไม ้
  โบราณเก่าแก่ท่ีสุดของราชวงศโ์ชซอน สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกว่า 600 ปีก่อน โดย 
  ใชเ้ป็นศูนยก์ลางการปกครองในสมยัโบราณ โดยเป็นทั้งท่ีประทบัและท่ีว่าการของพระเจา้แทจอน  
  ภายในพระราชวงัแห่งน้ีมีหมู่พระท่ีนัง่มากกว่า 200 หลงั แต่ไดถู้กท าลายไปในสมยัท่ีญ่ีปุ่นเขา้มา 
  บุกยดึครอง ทั้งยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นท่ีประทบัของกษตัริย ์ปัจจุบนัไดม้ ี
  การก่อสร้างหมู่พระท่ีนัง่ท่ีเคยถูกท าลายข้ึนมาใหม่ในต าแหน่งเดิม ทั้งน้ีภายในวงัยงัมีพระต าหนกั 
  เคียวฮเวรู เป็นอาคารสองชั้น ตวัพระต าหนกัถูกสร้างใหย้ืน่ออกไปกลางสระน ้ าท่ีเต็มไปดว้ยฝงู  
  หงส์สร้างข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ี ส าหรับจดังานเล้ียงพระราชทาน  

http://english.visitkorea.or.kr/
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  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก เป็นหมู่บา้นดั้งเดิมของขุนนางชั้นสูงในสมยัโชซอน ปัจจุบนั 
  ไดถู้กอนุรักษใ์หค้งบา้นเรือนแบบเกาหลีโบราณท่ีมีประวติัยาวนานท่ีเรียกว่า ฮนัอก (HANOK) ตั้งอยู ่
  ระหว่างพระราชวงัเคียงบกกุง, พระราชวงัชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว ค าว่า บุกชอน 
  (BUKCHON) มีความหมายว่า หมู่บา้นทางตอนเหนือ ตามต าแหน่งท่ีตั้งของหมู่บา้นท่ีอยูท่างทิศเหนือ 
  ของคลองชองเกชอนและชงโน หมู่บา้นมีลกัษณะเป็นตรอกซอกซอยอนัเป็นท่ีตั้งของบา้นแบบดั้งเดิม 
  กว่าร้อยหลงั และเป็นท่ีเก็บรักษาสภาพแวดลอ้มของเมืองไว ้เพื่อเป็นการบอกเล่าประวติัศาสตร์ และ 
  เป็นมรดกทางวฒันธรรมตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ชซอนท่ีมีอายกุว่า 600 ปี ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีบา้นฮนัอกหลาย 
  หลงัในหมู่บา้นถูกดดัแปลงใหเ้ป็นศูนยว์ฒันธรรม เกสตเ์ฮา้ส์ ร้านอาหาร และโรงน ้ าชา เปิดใหบ้ริการ 
  แก่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเพ่ือสมัผสัและเรียนรู้วฒันธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม แวะถ่ายรูปหน้าบ้านซังโก 
  แจ เป็นบา้นฮนัอกเกาหลีท่ีใชใ้นการถ่ายท าซีรียเ์ร่ือง PERSONAL TASTE ในเร่ืองนั้นจะเป็นบา้นท่ี 
  นางเอกอาศยัอยู ่หลงัซีรีส์เร่ืองน้ีออกอากาศไป บา้นหลงัน้ีก็กลายเป็นโลเคชัน่สุดประใจแฟนซีรีย ์ท่ี 
  ตอ้งแวะมาเก็บภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก  โดยสามารถถ่ายไดเ้ฉพาะบริเวณดา้นหนา้ของบา้นเท่านั้นไมอ่นุ- 
  ญาตใหเ้ขา้ไปภายในบา้น

  เครดิตรูป : httpahmintotravel.webly.com // s-media-cache-ak0.pinimg.com 
  จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดฮงแด เป็นตลาดท่ีอยูใ่กลก้บัมหาวิทยาลยัศิลปะฮงอิก ท่ีมีช่ือเสียงมาก 
  ของเกาหลีบรรยากาศจึงสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวนัฮงแดเป็นถนนท่ีสามารถ 
  เดินชอ้ปป้ิงในร้านเส้ือสวยสุดอาร์ตแบบราคานกัศึกษา และอพัเดตสตรีท สไตล ์จากแฟชัน่นิสตา้ตวั 
  จริงส่วนกลางคืนเป็นแหล่งปาร์ต้ีท่ีชิคสุดในโซล 

https://www.jointtravel.com/south-korea-travel-information/%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b9%8a%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%87.html/
https://www.jointtravel.com/south-korea-travel-information/cheonggyecheon-stream-cheonggye-plaza.html/
https://www.jointtravel.com/south-korea-travel-information/jongno-tower-and-bosingak-belfry.html/


9 
 

 

  *** อิสระรับประทานอาหารเยน็เพ่ือให้ท่านได้เตม็อ่ิมกับการช้อปป้ิงท่ีตลาดฮงแด *** 
ค า่ น าท่าน SEOUL GALLAXY HOTEL หรือเทยีบเท่า 

โรงแรมจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซ่ึงทางบริษัทฯจะขอแจ้งในใบนัดหมายการเดินทาง 

วนัที่ส่ี ศูนย์โสม - สมุนไพรสนเขม็แดง - โรงงานสาหร่าย+ท าคิมบบั+ใส่ชุดฮันบก -  โซลทาวเวอร์(ไม่ 
  รวมค่าขึน้ลฟิต์) - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 5) 

น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล (GINSENG) เป็นสมุนไพรบ ารุงร่างกายชั้นดีท่ีไดรั้บการขนาน
นามว่าเป็น “ราชาแห่งสมุนไพร” เพราะเพียงปลายรากเลก็ๆ แต่กลบัมากดว้ยคุณประโยชน์ต่อร่างกาย 
ไม่ว่าจะเป็นการบ ารุงสมอง บ ารุงเลือด เพ่ิมพลงั เพ่ิมสมรรถภาพทางเพศส าหรับผูช้าย ฯลฯ ซ่ึงรัฐบาล
รับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปีซ่ึงถือว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดชมวงจรชีวิตของโสม 
ประโยชนข์องโสม ดงัน้ี 

   1.โสมช่วยลดการปวดประจ าเดือน 
   2.ช่วยลดอาการผมร่วง ป้องกนัภาวะผมบางและหวัลา้น 
   3.ช่วยบ ารุงผวิ ลดการเกิดร้ิวรอยก่อนวยั 
   4.ช่วยลดปัญหารอบดวงตา 
   5.ยบัย ั้งเซลลม์ะเร็งรังไข่, มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งปอด 
   6.ช่วยรักษาและป้องกนั โรคเบาหวาน 
   7.ช่วยในการลดน ้ าหนกั 
   8.ช่วยเพ่ิมสมรรถภาพทางเพศในผูช้าย 
   9.ลดอาการความดนัโลหิตสูงและต ่า 
   10.ลดความเครียด แกปั้ญหาอาการนอนไม่หลบั 
   11.ช่วยบ ารุงสมองและระบบความจ า 
   12.ช่วยสร้างภูมิคุม้กนั ลดอาการภูมิแพต่้างๆ 
   ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลบัไปบ ารุงร่างกายหรือ 
  ฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง (RED PINE) ผลิต 
  จากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซ่ึงจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาท่ีประเทศเกาหลีเหนือมา 
  ผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยพีร้อมกบัการวิจยัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็นน ้ ามนัสนเข็มแดง ภูมิประ- 
  เทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70% โดยกว่าจะมาเป็นน ้ ามนัสนเข็มแดงได ้1 แคปซูล  
  ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกดัเอาน ้ ามนัมาผลิตและวิจยัออกมาเป็นน ้ ามนัสน  
  ใบสนเข็มแดงเกาหลีเป็นตน้ไมท่ี้มีความพิเศษมาก เพราะมีค่าสารอาหารสูง ไดแ้ก่ คลอโรฟิลล ์ 
  ธาตุเหลก็ เบตา้แคโรทีน โปรตีน วิตามิน A และรูติน และน ้ ามนัสนมีสารต่อตา้นอนุมูลอิสระ ลด 
  อตัราความเส่ียงในการก่อใหเ้กิดโรคมะเร็ง ชะลอความแก่ชรา และป้องกนัโรคแทรกซอ้นในกระ- 
  แสเลือดน้ี ยงัสามารถช่วยลา้งสารพิษภายในเลือด ลดระดบัไขมนัในเสน้เลือด ช่วยฟ้ืนฟูเซลลใ์น 
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  ร่างกายและสามารถเอาไปทาแกป้วดเมื่อยไดอี้กดว้ย 

   
เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 6) เมนูบาบีคิวป้ิงยา่ง 
   น าท่านเขา้ชม โรงงานสาหร่าย ของฝากท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี ผลิตสาหร่ายใหม่ สด ทุกวนัมีหลาก 
  หลายรสชาติใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือไปเป็นของฝาก จากนั้นน าท่านเรียนรู้วิธีการท า คมิบับ (ข้าวห่อสา- 
  หร่าย) อาหารง่ายๆๆท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บบั แปลว่า ขา้วจะเป็นแท่ง 
  ยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหัน่เป็นช้ินๆพอดีค า จ้ิมกะโชยญ่ีุปุ่นหรือวาซาบิก็ได ้ตามร้านอาหารกจ็ะมีท าเป็น 
  พิเศษ คือมีผดัซอสมาใหจ้ิ้มราดดว้ย พเิศษ!!! ฟรีใส่ชุดประจ าชาตเิกาหลฮัีนบก มีหลากหลายชุดให ้
  ท่านไดเ้ลือกใส่พร้อมเก็บภาพประทบัใจ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะยออโิด (YEOIDO) เป็นเกาะ 
  เลก็ๆ ท่ีตั้งอยูใ่นกรุงโซล ริมเเม่งน ้ าฮนั ในเดือนเมษายนท่ีน่ีจะเป็นท่ีจดัชมเทศกาลซากุระ โดยบริเวณ 
  รอบถนนแห่งน้ีจะปลูกตน้ซากุระเรียงรายเป็นแถวยาว นิยมเรียกท่ีน่ีว่า “อุโมงคซ์ากุระ” โดยมกีาร 
  พฒันาเกาะเเห่งน้ีใหเ้ป็นเกาะสมยัใหม่ท่ีมีส านกังานเเละท่ีพกัอยูห่ลายเเห่ง โดยมีการจดัการสถานท่ี 
  เป็นอยา่งดีจนเป็นเกาะท่ีสวยงามเงียบสงบเเละทนัสมยั 
  (หมายเหตุ : บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิโปรแกรมชมซากุระจะเดินทางไปชมเฉพาะช่วงเดือนเมษายนซ่ึง 
  เป็นช่วงการบานของซากุระเท่าน้ัน ท้ังนีก้ารบานของดอกซากุระขึน้อยู่กับสภาพอากาศแต่ละปี ทาง 
  บริษัทฯไม่สามารถก าหนดการบานของดอกซากรุะได้) 

 
 เครดิตรูป : http://english.visitkorea.or.kr 
  น าท่านเดินทางสู่ โซลทาวเวอร์ หรือนมัซานทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟต)์ ซ่ึง 
  ตั้งอยูเ่นินเขานมัซานซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลกท่ีฐานของหอคอยมีส่ิงท่ีน่าสนใจต่างๆ  
  เช่น ศาลาแปดเหล่ียมปาลกัก๊จอง, สวนสตัวเ์ลก็ๆ, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผูรั้กชาติอนัชุงกุน  
  นอกจากน้ีโซลทาวเวอร์ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครเกาหลีแนวน่ารักๆเร่ือง “กบัดกัหวัใจยยัแม่มด”  
  อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรือคลอ้งกุญแจคู่รัก 
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  จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง DUTY FREE ท่ีน่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมชั้นน าใหท่้านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500  
  ชนิด อาทิเช่น น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั แวน่ตา ฯลฯ ใหท่้านอิสระ 
  เลือกซ้ืออยา่งเต็มท่ี น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดเมยีงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ท่านสามารถเลือกสินคา้ 
  เทรนดแ์ฟชัน่ล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั  
  ทั้งแบรนดเ์นม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะเคร่ือง  
  ส าอาง เช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE  
  อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถล้ิมลองอาหารข้ึนช่ือไดท่ี้ตลาดแห่งน้ี 
  *** อิสระรับประทานอาหารเยน็เพ่ือให้ท่านได้เตม็อ่ิมกับการช้อปป้ิงท่ีตลาดเมยีงดง *** 
ค า่ น าท่าน SEOUL GALLAXY HOTEL หรือเทยีบเท่า 

โรงแรมจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซ่ึงทางบริษัทฯจะขอแจ้งในใบนัดหมายการเดินทาง 
 

วนัที่ห้า ศูนย์สมุนไพรตับฮ็อกเกนามู - สวนวอลมโิด - สวนสนุกโวลมิ(ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่น) - ซุปเปอร์ 
  ละลายเงินวอน - สนามบนิอนิชอน - สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 7) 
  น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรตบัฮ็อกเกต็นามู เป็นสมุนไพรท่ีช่วยบ ารุงรักษาโรคตบัรวมทั้งป้องกนั 
  การเกิดความผดิปกติของตบั ช่วยเร่ืองการยอ่ยอาหาร การขบัถ่าย และยงัสามารถลา้งพิษจากแอลกอ-  
  ฮอล ์ฮ็อกเก็ตนามูปลูกในท่ีอากาศหนาวเยน็ บริสุทธ์ิ ระดบั 800 เมตรเหนือน ้ าทะเล และใชเ้วลาปลูก 
  นานถึง 10 ปี ถึงไดผ้ลผลิตคร้ังแรก และ 3-5 ปีถึงไดผ้ลผลิตอีกคร้ัง ซ่ึงทุกส่วนของฮ็อกเกต็นามู ไม่ว่า 
  จะเป็น ก่ิง กา้น ใบ มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรทั้งหมด แต่ส่วนท่ีดีท่ีสุด คือเมลด็แก่ ซ่ึงมกีารบนัทึกใน 
  ต าราแพทยโ์บราณของคุณหมอโฮจุน ว่าช่วยถอนพษิสุราไดอ้ยา่งดี สามารถแกอ้าการเมาเหลา้ และยงั 
  ช่วยบ ารุงตบัอีกดว้ย ซ่ึงในแต่ละวนัมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการเป็นโรคตบั เช่น การนอนหลบัพกัผอ่น 
  ไม่เพียงพอ เพราะตบัเรามีเวลาในการท างานคือช่วงหา้ทุ่มถึงตีหน่ึง ซ่ึงถา้เราไม่นอนหลบัเวลาน้ี ก็ท า 
  ใหต้บัเราเส่ือมลง และยงัมีความเครียดจากการท างาน การด่ืมเหลา้สุรา การไม่ออกก าลงักาย รวมไป 
  ถึงการกินยาปฏิชีวนะเป็นประจ า 
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  จากนั้นน าท่านเดินทางชม สวนวอลมโิด (WOLMI TRADITIONAL PARK) เป็นสวนแบบดั้งเดิม 
  ของเกาหลีตั้งอยูบ่นเกาะวอลมิโดลอ้มรอบดว้ยทะเลและภูเขา ก่อตั้งข้ึนในปี 2001 หลงัการยา้ยฐานทพั 
  ทหารก็ปรับเปล่ียนใหเ้ป็นสวนสาธารณะแทน ซ่ึงตั้งอยูท่ี่นัน่เป็นเวลา 50 ปี สวนแห่งน้ีถูกออกแบบ 
  และตกแต่งโดยตระหนกัถึงการอนุรักษแ์ละรักษาความงามตามธรรมชาติของสภาพแวดลอ้ม เพื่อเป็น 
  พ้ืนท่ีทางนิเวศวิทยาและประวติัศาสตร์ท่ีสามารถเขา้ถึงได ้รวมทั้งอนุรักษอ์าคารเก่าแก่ภายในสวน 
  แห่งน้ีเอาไว ้ไม่ว่าจะเป็นบา้นเกาหลี ศาลาริมน ้ า สวนดอกไม ้บ่อน ้ า สนามเด็กเล่น เป็นตน้ ภายใน 
  สวนแห่งน้ีประกอบไปดว้ยสวนหยอ่มแบบดั้งเดิมในหลากหลายแบบ ไดแ้ก่  
   YANGJINDANG   : เป็นตวัแทนของสวนในบา้นยา่นบุกชอน อนัเป็นท่ีอยูอ่าศยั 
          ของครอบครัวชนชั้นสูง 
    SOSWAEWON    : เป็นลกัษณะสวนหลกัดั้งเดิมในเกาหลี  
   BUYONGJI และ ERYEONJI   : เป็นบ่อน ้ าท่ีถูกจ าลองรูปแบบมาจาก HUWON ในพระราชวงั 
          ชางด็อกกุง 
  นอกจากน้ีภายในสวนสาธารณะยงัมี หอสงัเกตการณ์วอลมิ (WOLMI OBSERVATORY) ท่ีเปิดให้ 
  บริการแก่สาธารณชนโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย เพื่อการชมวิวทิวทศัน์ท่ีงดงามของสนามบินนานาชาติอิน 
  ชอนและท่าเรืออินชอนอีกดว้ย 

    

  เครดิตรูป : http://english.visitkorea.or.kr  
เท่ียง  รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 8) เมนูจาจงัเมยีน (หมี่ด  า) เป็นบะหมี่แหง้ท่ีตวัเสน้ท ามา 
  จากแป้งสาลีกบัไข่ มีช่ือเรียกเสน้น้ีว่า เสน้โซเมียน แลว้น ามาคลุกกบัซอยชุนเจียง(ซอสท่ีท ามาจากถัว่ 
  ด าหมกั เน้ือซอสจะขน้ๆ) ถือเป็นอาหารท่ีไดรั้บความนิยมในประเทศเกาหลีเป็นอยา่งมาก ซ่ึงในละคร 
  ซีรียจ์ะพบเห็นเมนูอยูบ่่อยๆ และยงัเป็นท่ีนิยมโดยเฉพาะในวนั BLACK DAY 14 เมษายนของทุกปี  
  จะเป็นวนัท่ีคนโสดไม่มีคู่ หรือคนท่ีอกหกัมกันิยมมาทาน ซ่ึงจะตรงกบัวนั VALENTINE DAY 14  
  กุมภาพนัธข์องทุกปี และตรงขา้มกบัวนั WHITE DAY 14 มีนาคมของทุกปี เพราะสีของจาจงัเมียน 

http://english.visitkorea.or.kr/
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  เป็นสีด าตรงขา้มกบัสีแดงของความรัก 

     
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกวอลมโิด (WOLMI THEME PARK) (ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่น) เป็น 
  สวนสนุกท่ีเป็นท่ีนิยมตั้งอยูบ่นตั้งอยูบ่นเกาะวอลมิโด (WOLMIDO ISLAND)แต่เดิมเป็นสวนสนุกท่ี 
  เปิดบริการในปี 1992 ท่ีช่ือว่า “MY LAN” และไดรั้บการออกแบบใหม่และเปิดบริการในปี 2009 โดย 
  เป็นสวนสนุกบนพ้ืนท่ีกว่า 13,223 ตารางเมตร ภายใตช่ื้อใหม่คือ “WOLMI THEME PARK”  ซ่ึงมี 
  เคร่ืองเล่นพร้อมส่ิงอ  านวยความสะดวกครบครันท่ีเหมาะส าหรับครอบครัวทุกเพศทุกวยั เช่น HIGH  
  SHOOT SHOOT, TAGADA DISCO, เรือไวก้ิง, ชิงชา้สวรรค,์ สนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ภายในอาคาร 
  รวมถึงส่ิงอ  านวยความสะดวกส าหรับกิจกรรมทางน ้ าและสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ นอกจากน้ีสวนสนุก 
  ยงัเป็นสถานยอดนิยมในการถ่ายท าของหลายรายการวาไรต้ีทีวี ไดแ้ก่ WE GOT MARRIED, TWO  
  DAYS AND ONE NIGHT, RUNNING MAN ฯลฯ 

 
  เครดิตรูป : http://english.visitkorea.or.kr // http://www.my-land.co.kr 
  จากนั้นแวะชอ้ปป้ิง ซุปเปอร์มาร์เกต็ละลายเงนิวอน ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้เกาหลีไดอี้กรอบ 
  โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช็อคโกพ้าย น ้ าจ้ิมปรุง 
  รสหมูยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทย 
  ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัสนามบินอินชอน 
20.25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน T’WAY  เท่ียวบินท่ี TW101  

http://english.visitkorea.or.kr/
http://www.my-land.co.kr/
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00.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ…….. 

 

  

ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถ ท่านละ 50,000 วอน (1,750บาท) / เด็กเก็บทิปเท่าผู้ใหญ่ 
ส่วนทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึง่พอใจ  
ขออนุญาตเิก็บทิปทีส่นามบินสุวรรณภูม ิ

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง 
 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-
3 ท่าน 

เดก็ อายุ 2-12 ปี เดก็ 
INF 
(0-2ปี) 

พกัเดีย่ว จอย
แลนด์ ผู้ใหญ่ 1 

+ เดก็ 1 
มีเตียง
เสริม 

ไม่มี
เตียง 

02-06 มีนาคม 62 14,900 14,900 14,900 14,900 6,900 5,500 8,900 
04-08 มีนาคม 62 15,900 15,900 15,900 15,900 6,900 5,500 8,900 

*ปรับราคาลง*06-10 มีนาคม 62 10,900 10,900 10,900 10,900 6,900 5,500 8,900 
07-11 มีนาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 
12-16 มีนาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 
13-17 มีนาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 

19-23 มีนาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 
20-24 มีนาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 
25-29 มีนาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 

26-30 มีนาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 
27-31 มีนาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 

02-06 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 

03-07 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 
04-08 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 
05-09 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 
09-13 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 

10-14 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 
14-18 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 
15-19 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 
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16-20 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 
17-21 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 
19-23 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 

22-26 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 
25-29 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 
26-30 เมษายน 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 

28เมษายน-02พฤษภาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 
30เมษายน-04พฤษภาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 6,900 5,500 8,900 

ราคาน้ีเป็นราคาเฉพาะกรุ๊ปหนา้ร้านเท่านั้น หากเป็นกรุ๊ปเหมาสอบถามราคาอีกคร้ัง 
ราคาน้ีเฉพาะลูกคา้ท่ีคนไทยถือพาสสปอร์ตไทยเท่านั้น 

 

ประกาศ 
1. พาสสปอร์ตต้องมอีายุก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
2. ในกรณทีี่ท่านไม่ได้ร่วมเดนิทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆกต็าม หรือได้รับการปฏิเสธการ 
    ออกนอก-เข้าประเทศไทยหรือการถูกปฏิเสธเข้า-ออกประเทศเกาหล ีทางบริษัทฯขอสงวนสทธิการคืนเงนิส่วน 
    ใดๆรวมทั้งค่าเคร่ืองบินให้แก่ท่าน 
3. ทัวร์นีจ้ดัให้ลูกค้าที่มคีวามประสงค์ท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวนัเท่านั้น หากท่านที่ไม่สามารถเดินทาง 
    ร่วมกบัทัวร์ทุกวนั(หมายถงึลูกค้าต้องการใช้แค่ตัว๋เคร่ืองบินกบัที่พกั) โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบบริษัททราบก่อน 
    เดินทาง ทางบริษัทขอเกบ็เพิม่ท่านละ 500 USD 
4. ในกรณไีม่ร่วมลงร้านช้อปป้ิง ได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพรตบั, ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง, โรงงาสาหร่าย,  
    COSMETIC CENTER, DUTY FREE ฯลฯ ทางบริษทัขออนุญาตขิอเกบ็ค่าปรับร้านละ 80 USD ซ้ือหรือไม่ 
    ซ้ือขึน้อยู่กบัความพงึพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มกีารบังคบัซ้ือสินค้าใดๆทั้งสิน 
5. การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนีเ้น่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า  
    อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนั้นแต่จะค านึงถงึความปลอดภัยในการเดนิทางและผลประโยชน์ของ 
    หมู่คณะเป็นส าคญั โดยไม่ท าให้มาตราฐานการบริการลดน้อยลง 
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ราคาทัวร์นีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัไปกลบัพร้อมกรุ๊ป รวมน า้หนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ท่าน และสามารถถือ
ขึน้เคร่ืองได้ 10 กโิลกรัม/ท่าน 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 โรงแรมระดบั 3 ดาว พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จ  านวน 3 คืน  
 บริการอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับ-ส่งและน าเท่ียว พร้อมหวัหนา้ทวัร์ช านาญงานและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถ 50,000 วอน หรือเป็นเงนิไทย 1,750 บาท ต่อท่านตลอดทริป(ขออนุญาติ
เกบ็ทิปที่สนามบนิสุวรรณภูม)ิ 

 ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ทปิหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึง่พอใจ) 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น หนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3 %    
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 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเกิน 
 ค่าวีซ่าส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้วหรือชาวต่างชาติ (กรณีชาวต่างชาติ ขอเก็บค่าทวัร์เพ่ิม 5,000 บาท 

และลูกคา้ตอ้งเป็นผูด้  าเนินการขอวีซ่าเอง)  
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 คนข้ึนไป 
 ในกรณีท่ีสายการบินประการปรับข้ึนภาษีน ้ ามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ ามนั

เพ่ิมตามความเป็นจริง 
 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได ้
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลบัรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุ

สุดวิสยั หรือเหตุการณ์ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและ
ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสยั เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิก
เท่ียวบิน การเมือง การประทว้ง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือ
ทรัพยสิ์นสูญหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจาก
ความประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ท่ีอยูเ่หนือ
การควบคุมของบริษทัฯ เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว 
หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเขา้-ออกตาม
ประเทศท่ีระบุไว ้ เน่ืองจากการครองครองส่ิงผดิกฎหมาย ส่ิงของตอ้งหา้ม เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรือไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดกต็าม  

 กรณีท่ีท่านใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูก
ปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆ 
ทั้งส้ิน 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

 

เง่ือนไขการช าระเงนิ 

 ช าระค่ามดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 24 ชัว่โมง(ส าหรับวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ขอเก็บ
มดัจ  าท่านละ 10,000 บาท) 

 ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนั ก่อนออกเดินทาง 
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เง่ือนไขการยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ  าเต็มจ  านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษทัฯ ตอ้งมีการการันตี

มดัจ  าท่ีนัง่กบัทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ  า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกตัว๋แลว้หากท่านมีเหตุบางประการท าใหเ้ดินทางไม่ไดไ้ม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้เน่ืองจากเป็น
นโยบายของสายการบิน 
 

ข้อแนะน าเพิม่เตมิ ส าหรับผู้เดนิทางไปท่องเทีย่วประเทศเกาหลใีต้ 

1. ผูเ้ดินทางท่ียงัคงสภาพการเป็นนกัศกึษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาเป็น
ภาษาองักฤษติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดินทางท่ีเป็นขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ และพนกังานบริษทัเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบตัร
ประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดินทางท่ีท าเล่มพาสปอร์ตใหม่เน่ืองจากเล่มเก่าหมดอายใุหพ้กหนงัสือเดินทางเล่มเก่าติดตวัไปดว้ย
อาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

4. กรุณาพกบตัรเครดิต (ถา้มี) และเงินสดติดตวั ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมืองอาจจะ
ขอดูในบางกรณี อ่านเอกสารโปรแกรมทวัร์ในละเอียดชดัเจน ทั้งสถานท่ีท่องเท่ียว,เท่ียวบิน,วนัเดินทาง 
เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเองในกรณีท่ีตอ้งตอบค าถามท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง 

 
 

 

 


