
 
 

 

เดนิทางโดยสายการบนิจนิแอร ์โหลดกระเป๋าได ้15 กโิลกรมั 

พเิศษ !!!!!  พกัซูวอน 1 คนื / โซล 2 คนื 
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 
หากท่านตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากท่านตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณเีกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความล่าชา้
ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณา
สถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลต่างๆทีอ่ยู่ 

เหนือความควบคุมของบรษัิท ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆไดใ้นทุกกรณ ี



 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

( พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน ) 

พกัเดีย่ว 

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 ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก *** 

ราคาอืน่ๆ  
1. เด็กทารก INFANT (อายุต า่กวา่ 2 ปี) ราคา 8,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 8,900 บาท 
 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ 
19.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประตู 4เคานเ์ตอร ์P 

 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

22.25 น. เหริฟ้าสูก่รุงโซล โดยสายการบนิ JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ 004 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง) 
 บรกิาร SNACK BOX บนเครือ่ง 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

วนัทีส่อง    ทา่นอากาศยานอนิชอน – หมูบ่า้นเทพนยิาย – ไชนาทาวน ์– ถนนแคฮงันูร ี– เทศกาลตกปลาน า้แข็ง  
 (1 ปีมคีร ัง้เดยีว)   
05.40 น. เทีย่วบนิLJ004เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2ช.ม.) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนอูุดง้ 

น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเทพนยิาย ไดถู้กเนรมติร และตกแต่งใหห้มู่บา้นทีแ่สนธรรมดาใหก้ลายเป็นหมู่บา้นแห่ง

เทพนิยาย โดยน านยิายที่ทุกท่านคุน้เคยหลายเรือ่งมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บา้นแห่งน้ี เช่น ปีเตอรแ์พน สโนว์

ไวทกั์บคนแคระทัง้ 7 อะลาดนิกับตะเกยีงวเิศษ หนูนอ้ยหมวกแดง ฯลฯ ใหท้่านไดถ้่ายภาพไดเ้กอืบทุกมุม หันไป

ทางไหนก็ตอ้งถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นที่ระลกึ น าท่านสู่ ไชน่าทาวน  ์เป็นชุมชนของชาวจีนที่ถือก าเนิดจากการเปิด

ท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนับเป็นพื้นที่ส าคัญในการขนส่งและคา้ขายสนิคา้จากประเทศจีน ส าหรับ

ปัจจุบันน้ีชาวจีนที่ยังคงอาศัยอยู่เป็นรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก แต่กลิ่นไอและการด ารงไวซ้ ึ่ง

วัฒนธรรมของคนรุ่นกอ่นยังคงมีใหเ้ห็น รวมไปถงึการไดม้โีอกาสไดล้ิม้ลองรสชาตอิาหารจีนที่มีใหเ้ลอืกสรรหลาย

รา้นทีอ่นิชอนไชน่าทาวน์แห่งน้ี จากนัน้น าท่านถ่ายรูปชคิๆ ถนนแคฮงันูร ีเป็นถนนทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อายจนี เกาหล ี

ญี่ปุ่ น ตัวอาคารของที่น่ีมีความเก๋ ยังคงความดัง้เดมิของแต่ละประเทศไวอ้ยู่ มีมุมชคิๆ ใหถ้่ายรูปเพียบ นอกจากน้ี

แถวถนนแคฮังนูรก็ีมรีา้นอาหารอร่อยๆ เพยีบบบ  

 

 



 
 

 

 

   
 
 

 
 
 

 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ย เมนู บบีมิบบั และ ชาบูชาบูสุกีส้ไตลเ์กาหลบีน

หมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ยหมูสไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มน ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อูดง้ซึง่ขาดไม่ไดใ้นการ
ทาน ชาบูชาบู พรอ้มขา้วสวยเสริฟ์ พรอ้ม ขา้วสูตรด่ังเดิมของเกาหลีซึ่งน าเอาขา้วสวย ผักต่างๆ เช่น ถั่วงอก 
ผักกาดเห็ดหอม สาหร่าย และซอสสแีดงมาผัดรวมกัน ซึง่ก็จะไดร้สชาตแิบบเกาหลจีรงิๆ  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

จากนัน้น ้าท่านสู ่ เทศกาลตกปลาน า้แข็ง หนึง่ปีมเีพยีงครัง้เดยีว โดยเทศกาลน้ีถูกเสนอใหเ้ป็นเทศกาลตัวอย่าง 

ของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเทีย่วเกาหล ี เป็นเทศกาลฤดูหนาวทีย่ ิง่ใหญ่และดงึดูดนักท่องเทีย่วมาเยอืนทุก

ปี สนุกสนานและเพลดิเพลนิกับการตกปลาน ้าแข็งโดยการเจาะน ้าแข็งเป็นรูวงกลม และน าเบ็ดไปตกปลาใตน้ ้าแข็ง 

(ราคาทัวรร์วมค่าอุปกรณ์ตกปลา) 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนู OSAM หรอืหมูและปลาหมกึผดัน า้คลุกคลกิ  
เน้ือหมูและปลาหมกึย่างบารบ์คีวิหมักสไตลส์มัยใหมเ่กาหลคีนต่างประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวาน
เผ็ดเล็กนอ้ย โดยการน าบารบ์คีวิหมูปลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน ้าซปุปรุงรส 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ : (เทศกาลตกปลาน า้แข็ง มปีระมาณ ช่วงวนัที ่04 มกราคม – 26 มกราคม 2563) ทัง้น้ีขึน้อยู่กับ

สภาพอากาศ ทางผูจ้ัดไม่สามารถก าหนดได ้  ในกรณีทีล่านตกปลาน ้าแข็งยังไม่แข็งตัว (โดยค านงึถงึความปลอดภัย
ของลูกคา้เป็นสิง่ส าคัญ) และเทศกาลประกาศเลือ่นวันเปิดเทศกาล ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิป์รับรายการทัวรท์ดแทน
เป็น >>  หมูบ่า้นฝร ัง่เศสถิน่เจา้ชายนอ้ย หรอื Petite France <<  ถูกสรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึ อองตวน เดอ แซง

เตกซเูปร ีผูเ้ขยีนเรือ่ง เจา้ชายนอ้ย (The Little Prince) อาคารบา้นเรอืนเป็นสถาปัตยกรรมแบบพืน้เมอืงฝรั่งเศส เนน้
สสีันสดใสและสรา้งเรยีงรายลดหล่ันกันอย่างสวยงาม เป็นหมู่บา้นวัฒนธรรมฝรัง่เศสขนาดเล็กๆ หรอืทีเ่รยีกอกีชือ่ว่า 
หมู่บา้นเจา้ชายนอ้ย เพราะทีน่ี่ม ี St. Exupery's Memorial Hall หอ้งจัดแสดงเรือ่งราวเกีย่วกับผูเ้ขยีนนวนยิายทีม่ี

ชือ่เสยีงโด่งดังของฝรัง่เศส อย่างเชน่นยิายเรือ่ง Le Petite Prince ในปี 1943 ทีน่ี่มอีาคารสไตลฝ์รั่งเศส ลอ้มรอบดว้ย
ภูเขาและทะเลสาบ ภายในหมู่บา้นจะมบีา้นทีส่รา้งขึน้ดว้ยรูปแบบเดยีวกับบา้นฝรั่งเศสแบบดัง้เดมิ โดยทีเ่ราจะไดส้ัมผัส
กับประสบการณ์ต่างๆ เชน่ อาหารฝรั่งเศส เครือ่งแต่งกาย ของใชใ้นครัวเรอืน รวมไปถงึวัฒนธรรมต่างๆ ของชาว

ฝรั่งเศสดว้ย นอกจากน้ีทีน่ี่ยังเคยใชถ้่ายท าละคร และรายการมากมาย 

 
ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SEOUL GALAXY HOTEL , RAMADA GIMPO HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีส่าม เลน่สก ี– ไรส่ตรอเบอรร์ี ่- ลอตเต ้อควาเรยีม – ลอตเต ้ทาวเวอร ์– สวนสนุกลอตเตเ้วลิด์ – ทงแดมุน 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางไปสัมผัสความสนุกสดุมันสกั์บการเล่นสกบีนลานสกขีนาดใหญ่ ณ สกรีสีอรท์ที ่ซ ึง่ลานสกแีห่งน้ีจะมี
ความทา้ทายใหท้่านไดส้ัมผัสดว้ยเนนิหมิะ ประกอบไปดว้ยเนินสกถีงึ 2 เนินดว้ยกัน แบ่งเป็นเนนิสกสี าหรับผูฝึ้กหัด

เล่น 1 เนนิ, และเนินส าหรับผูท้ีเ่ล่นช านาญแลว้ 1 เนนิ มเีวลาใหท้่านไดส้นุกกับการเล่นสกอีย่างเต็มที่ ส าหรับท่าน
ที่ไม่เล่นสก ีหรือ สโนสเลด ก็สามารถถ่ายรูปรอบๆ ลานสก ีหรอื หาเครือ่งดื่ม ของว่าง รอ้นๆ ทานตามรา้นคา้ในรี
สอรท์ตามอัยธยาศัย  (ไมร่วมคา่เช่าชุดสกแีละอุปกรณ์สกปีระมาณทา่นละ 50,000 วอน)    

 

 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 น าท่านเยีย่มชมไร่ผลไมส้ง่ออกทีส่ าคัญในฤดูหนาว ที ่ไรส่ตรอเบอรร์ี ่เชญิท่านลิม้รส สตรอเบอรร์ีเ่กาหลีสดๆ ใน

บรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์รีอ่ย่างแทจ้รงิ ท่านจะไดพ้บกับวถิชีวีติชาวไร่สตรอเบอรร์ีข่องเกาหล ีว่ามีวธิกีารปลูก
อย่างไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ี่ทีข่นาดใหญ่เป็นพเิศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นที่ชืน่ชอบของชาวเกาหลี
เองและชาวต่างชาต ิและยังเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอรร์ี ่และ

ท่านยังสามารถเลือกเก็บสตรอเบอร์รี ่และเลือกชมิไดจ้ากภายในไร่ พรอ้มทัง้ยังสามารถซือ้กลับไปฝากคนทางบา้น
ไดด้ว้ย (หมายเหตุ: สามารถไปไร่สตรอเบอรรร์ีไ่ดตั้ง้แต่เดอืน ธ.ค. – เม.ย. 63 เท่านัน้)   

 



 
 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนูเซ็ทปลาย่าง เป็นเซ็ทปลาย่างทานกับขา้ว
เกาหลรีอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงต่างๆ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

น าท่านชม ลอตเต ้อควาเรยีม  รวมคา่บตัรเขา้ชมอควาเรยีม พพิธิภัณฑส์ัตวน์ ้าทีอ่ยู่ในกรุงโซล โดยจะแบ่งเป็น
โซนต่างๆ ทัง้หมด 9 โซน โซนแรก คือ Rivers of Korea ที่โซนน้ีเป็นของสัตว์ทีอ่ยู่ในน ้าจืดตามแม่น ้า ทะเลสาบ 
ในประเทศเกาหลี โซนที่สอง คือ Tropical River ในโซนน้ีก็จะมีสัตวใ์นเขตรอ้นเป็นหลัก  โซนที่สามคือ Amazon 

River  ในโซนน้ีก็จะมปีลาน ้าจดืทีใ่หญ่ทีส่ดุ อย่าง Pirarucu และ Arowana ซึง่อาศัยอยู่ในแม่น ้าอเมซอน โซนที ่4 
คอื Sea Lion Zone เสน่ห์ทีน่่าหลงใหลของโซนน้ีคอืสงิโตทะเลทีว่่ายน ้าไปมา ส่วนโซนที ่5 ก็คือ The Ocean คือ 
เป็นเหมอืนหัวใจของอควาเรียมแห่งน้ี  โซนต่อไป โซนที่ 6  ซึง่มีดาราของที่น่ีก็คือ Beluga Whale แหวกว่ายเล่น
ลูกบอล ทั ้งเด็กและผูใ้หญ่ก็ชอบโซนน้ี โซนที่ 7 คือ Coral Reef Garden โซนน้ีจะมีสารพัดสัวต์น ้าตามแนว

ประการังใหไ้ดดู้กัน โซนที่ 8 คือ Play Ocean โซนน้ีจะไดส้ัมผัสสัตว์ทะเลอย่างปลาดาว และโซนสุดทา้ย คือ 
Polar Region Zone เป็นโซนเรยีนรูเ้กีย่วกับเพนกวนิ ท่านจะไดเ้พลนิเพลนิกันไปโลกใตท้อ้งทะเล น าท่านเขา้ชม 
ลอตเตเ้วลิด ์ทาวเวอร ์ไม่รวมค่าขึน้ลฟิต ์ เป็นสถาปัตยกรรมอาคารที่โดดเด่น มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรา

มกิเกาหลี และพู่กันเขียน เป็นตึกที่สูงเป็นล าดับที่ 6 ของโลก(556 เมตร) มีทัง้หมด 123 ชัน้ ดา้นบนทาวเวอร์
ประกอบดว้ยแกลเลอรี ่คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมววิ Skywalk ที่สามารถชืน่ชมทัศนียภาพอันงดงามของไฟในตัว
เมอืงกรุงโซลไดอ้ย่างทั่วถงึ ซึง่ไดร้ับการบันทกึในสถติโิลกกนิเนสส ์(Guinness World Records) 3 อย่างคอื Sky 

deck ชัน้ 118 เป็นหอชมววิที่มีพื้นเป็นกระจกที่สูงที่สุดในโลก   ลฟิต ์Sky Shuttle เป็นลฟิตโ์ดยสารคู่ที่เร็วที่สุด 
ดว้ยความเร็ว 10 เมตร / วนิาท ี และ Sky Shuttle ยังเป็นลฟิทท์ี่ใชง้านในระยะทางทีย่าวนานทีสุ่ด*** ราคานี้ไม่รวม
ค่าลฟิต ์ท่านใดสนใจโปรดสอบถามราคา กับ หัวหนา้ทัวร ์(ค่าลฟิต ์27,000 วอน ) หากท่านใดทีไ่ม่สนใจ สามารถเดนิ ชอ้ปป้ิง
ตามอธัยาศัย ที ่ลอตเตเ้วลิด์มอลล ์เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงชัน้น าทีม่ชีวีติชวีาแห่งหนึง่ของกรุงโซล ตัง้อยู่ตดิกับทาวเวอร ์เต็มไปดว้ย
รา้นหรูหรา และรา้นจ าหน่ายสนิคา้ปลอดภาษีจากหลากหลายแบรนดทั์ง้ในประเทศและต่างประเทศ ***  



 
 

 

 น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกลอตเตเ้วลิด ์รวมบัตรเครือ่งเล่นไม่จ ากัดจ านวนรอบ เป็นสวนสนุกแห่งหนึง่ตัง้อยู่ในกรุง
โซล ประเทศเกาหลีใต ้พื้นทีป่ระกอบดว้ยสวนสนุกในร่มและกลางแจง้ และมีสิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆในบรเิวณ

สวนสนุก อาท ิการเชือ่มต่อกับระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม และพพิธิภัณฑพ์ืน้บา้นของเกาหล ี
รวมทัง้โรงภาพยนตร ์และพื้นทีส่ าหรับการกฬีา สวนสนุกในร่มของล๊อตเตเ้วลิดเ์ป็นสวนสนุกในร่มทีม่ีขนาดใหญ่ตดิ
อันดับโลก สวนสนุกในร่มน้ี จะมดีว้ยกัน ทัง้หมด 4 ชัน้ แต่ละชัน้จะมีทังเครื่องเล่นต่างๆ รา้นอาหาร และ รา้นขาย

ของ มีลานสเก็ต นา้แข็งขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง เครือ่งเล่นยอดฮติทแีนะน าคือ THE ADVENTURE OF SIND BAD 
, THE CONQUISTADOR , FLUME RIDE , THE FRENCH REVOLUTION , JUNGLE ADVENTURE แ ล ะ 
PHARAOH’S FURY ฯลฯ อีกทีหนึ่งคือ MAGIC ISLAND เป็นสวนสนุกทีมีน ้าลอ้มรอบ โดยมาทางชัน 2 ของ 

LOTTE WORLD ADVENTURE ในสว่นของ MAGIC ISLAND ซึง่เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทมีีเครือ่งเล่นทหีวาดเสยีว
อยู่หลายชนดิ อาท ิATIANTIS , GYRO DROP ,GYRO SWING , GYRO SPIN , COMET EXPRESS 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยเมนู หมูย่างเกาหล ีหรือคาลบี ้เป็นอาหารพื้นเมือง

เกาหลีที่เลื่องชือ่และรูจ้ักกันดีทั่วโลก มีรสชาตกิลมกล่อม โดยน าหมูส่วนที่ติดกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบ
ดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น ้าจิม้เตา้เจี้ยว และน ้าซุปสาหร่าย รับประทานคลา้ยกับ
เมีย่งค า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ย่านศูนย์การคา้แหล่งชอ้ปป้ิงที่ชือ่ไดว่้าใหญ่ที่สุดในเอเชยี ทงแดมุน ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณ
ประตูเมอืงโบราณทางทศิตะวันออกท่านสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน้ี่ อาท ิเสือ้ผา้บุรุษ-สตร ีรองเทา้
บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัวถุงน่องถุงเทา้ผา้พันคอโดยท่านจะได ้สัมผัส กับ 

บรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอีย่างแทจ้รงิ ทงแดมุน ดไีซน์ พลาซา่ แอนด ์พารค์ ยังเป็นสถานที่
ถ่ายท าซรีียส์ุดฮติอย่าง "You Who Came From The Stars" และมวิสคิวดิีโอของ 2NE1 เพลง "Come 
Back Home" 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SEOUL GALAXY HOTEL , RAMADA GIMPO HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 



 
 

 

วนัทีส่ ี ่  ศูนยโ์สมรฐับาล – ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง - COSMETIC SHOP - พระราชวงัเคยีงบ็อค – ดวิตีฟ้ร ี–
โซลทาวเวอร ์- ชอ้ปป้ิงเมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึง่ถือว่าเป็นโสมที่มี
คุณภาพดทีีสุ่ดชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่ีคุณภาพดทีี่สดุและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า

กลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์
สมุนไพรสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศ
เกาหลเีหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกับการวจิัยที่ประเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงภูมปิระเทศ

ของประเทศเกาหลเีป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นตโ์ดยกว่าจะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสน
เข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจิัยออกมาเป็นน ้ามันสนน้ีสามารถชว่ยในการลดระดับ
ไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอย่างด ีน าท่านไปชอ้ปป้ิง COSMETIC SHOP เป็นศูนยร์วมของเครือ่งส าอางของเกาหล ี

อาทเิช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมที่น าเขา้มาจากทั่วโลกอสิระท่าน
เลือกซือ้ไดต้ามอัธยาศัย รวมถงึเวชส าอางคย์อดนิยม เช่น สเต็มเซลล์หนา้เด็ก หนา้กาก LED ลด กระ ฝ้า จุดด่าง
ด า , โบท็อกเกาหลี , ครีมหอยทาก , WATER DROP (ครีมน ้าแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม ซึง่ราคา

ถูกกว่าทีเ่มอืงไทยเกอืบเท่าตัว และบางผลติภัณฑย์ังไม่มขีายในไทย 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมนูไกตุ่น๋โสม หรอืSamgyetang อาหารในวังใน

สมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมืองหลวง เชือ่กันว่าบ ารุงและเสรมิสขุภาพ ภายในตัวไก่จะมขีา้วเหนียว 
รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคียงทีเ่รยีกว่า กักตุก ีเสน้ขนมจีน เหลา้โสม พรกิไทย
ด า และเกลอื) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 น าท่านชม พระราชวงัเคยีงบ็อค เป็นพระราชวังไมโ้บราณทีเ่กา่แกท่ี่สดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 ภายในพระราชวัง

แห่งน้ีมหีมู่พระที่น่ังมากกว่า 200 หลัง มพีืน้ทีป่ระมาณ 90 ไร่ เป็นพระราชวังหลักของราชวงศโ์ชซอน ซึง่มอี านาจ
อยู่ถงึ 518 ปี สถาปนาขึน้โดยกษัตรยิ์แทโจ ในจ านวนพระราชวังรวม 5 แห่งที่่สรา้งขึน้โดยราชวงศ์น้่ี  แต่ไดถู้ก
ท าลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่ นเขา้มาบุกยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็นศูนยบ์ัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของ

กษัตรยิ์  ปัจจุบันไดม้ีการก่อสรา้งหมู่พระที่น่ังที่เคยถูกท าลายขึน้มาใหม่ในต าแหน่งเดมิ มีพลับพลากลางน ้าเคียง
เฮวรู ทีซ่ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสันนบิาตต่างๆ ส าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง  ถอืเป็นพระราชวังที่
สวยงามยิง่ใหญ่ที่สดุ โดยเฉพาะตัวอาคารพระทีน่ั่งคนีจองจอน (Kunjongjon) ที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ด สวยงามทีส่ดุใน

พระราชวังแห่งน้ี โดยใชเ้ป็นทอ้งพระโรง และออกว่าราชการของกษัตรยิ์ราชวงศโ์ชซอน อาคารพระที่น่ังคนึจอง
จอนแห่งน้ี เคยถูกกองทหารญีปุ่่ นเผาท าลายยับเยนิ ต่อมามกีารบูรณะซอ่มแซมในปี ค.ศ.1865   

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ีที่น่ีมีสนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลือกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด อาท ิน ้าหอม 
เสือ้ผา้เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ น าท่านสู ่โซลทาวเวอร ์ ไม่รวมค่าลฟิต ์ซึง่อยู่บรเิวณเนิน

เขานัมซานซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลกที่ฐานของหอคอยมีสิง่ที่น่าสนใจต่างๆเช่นศาลาแปดเหลี่ยม
ปาลก๊ักจอง, สวนสัตว์เล็กๆ, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผูร้ักชาติอันชุงกุนนอกจากน้ีโซลทาวเวอร์ยังเป็น
สถานที่ถ่ายท าละครเกาหลีแนวน่ารักๆเรื่อง“กบัดกัหวัใจยยัแม่มด” อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปคู่

หอคอยตามอัธยาศัยหรอืคลอ้งกุญแจคู่รัก จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงย่าน เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลี หากท่าน
ตอ้งการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพียงใดท่านจะตอ้งมาที่เมียงดงแห่งน้ี พบกับสนิคา้
วัยรุ่น อาท ิเสื้อผา้แฟชั่นแบบอนิเทรน เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการ   ชอ้ปป้ิงอีก

รูปแบบหนึง่ ซึง่เมยีงดงแห่งน้ีจะมวัียรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ี่กว่าลา้นคนในแต่ละวัน  
อสิระอาหารเย็น เพือ่ใหท้า่นเต็มอิม่กบัการชอ้ปป้ิง 

ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SEOUL GALAXY HOTEL , RAMADA GIMPO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 

 
วนัทีห่า้       ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู - โรงงานสาหร่าย - ท าคมิบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) + ชุดฮนับก – อนิซาดง – 

Alive museum– ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงนิวอน – สนามบนิ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดนิทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนยส์มุนไพรฮอกเกนามู ซึง่เป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึง

สถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรทีม่ีคุณภาพดทีีสุ่ดในการบ ารุงตับและดูและตับของเรา ซึง่จะเป็นสมุนไพรที่หาไดย้าก
ในปัจจุบัน ท่านจะไดช้มการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดน้ีมีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบน้ี  ตน้ไมช้นิดน้ี
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม

น ามารับประทานเพือ่ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ 
บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา   จากนัน้น าท่านเขา้ชมโรงงานสาหร่าย ของฝากที่มชีือ่เสยีงของเกาหล ีผลติ
สาหร่ายใหม่ สด ทุกวันมหีลายรสชาตใิหท้่านไดเ้ลือกซือ้ไปเป็นของฝาก จากนั้นน าท่านเรยีนรูว้ธิกีารท า คมิบบั 

(ขา้วห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คมิ แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่ง
ยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นชิน้ๆพอดคี า จิม้กะโชยุญี่ปุ่ นหรือวาซาบก็ิได ้ตามรา้นอาหารก็จะมีท าเป็นพเิศษ คือมีผัด
ซอสมาใหจ้ิม้ราดดว้ย พเิศษ!!! ฟรใีสชุ่ดประจ าชาตเิกาหลฮีนับก มีหลากหลายชดุใหท้่านไดเ้ลอืกใสพ่รอ้มเก็บ

ภาพประทับใจ    
 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นอนิซาดง ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงทีเ่ป็นย่านเกา่แกท่ี่ส าคัญของเมอืงโซล ประกอบดว้ยถนนหลักอนิ
ซาดงและมตีรอกซอกซอยแยกออกไปทัง้สองขา้งทาง ภายในตรอกเป็นรา้นอาหารแบบดัง้เดมิ โรงน ้าชา รา้นกาแฟ 

และแกลเลอรี่ ในย่านแห่งน้ีเป็นแหล่งรวมแกลเลอรี่ต่างๆ กว่า 100 แห่ง คุณจะสามารถชมงานศลิปะแบบดัง้เดิม
ของเกาหลี ภาพวาด และประตมิากรรมอันสวยงามไดท้ี่น่ี โดยแกลเลอรี่ที่มีชื่อเสยีงมากที่สุด ไดแ้ก่ Hakgojae 
Gallery ซึง่เป็นศูนย์กลางศลิปะพื้นบา้น, Gana Art Gallery หอส่งเสรมิศลิปิน และ Gana Art Center โรงน ้าชา

และรา้นอาหารตามตรอกซอกซอยต่างจัดแต่งไดอ้ย่างลงตัวกับแกลเลอรี ่และยังมรีา้นคา้ใหไ้ดเ้ดนิชอ้ปป้ิงกันอย่าง
สนุกสนานเหมาะส าหรับคนทุกเพศทุกวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าท่าน Alive Museum ตัง้อยู่ในย่านท่องเทีย่วชือ่ดังกลางใจเขตอนิซาดง แหล่งท่องเทีย่วชือ่ดังกลางใจ

กรุงโซล อีกหนึ่งสถานทีไม่ควรพลาดเมื่อมาเที่ยวเกาหลี  Alive Museum เป็นพพิธิภัณฑภ์าพลวงตาทีไ่ม่ไดม้ีแค่

ภาพ 3 มติ ิแต่มีถงึ 4 มติ ิพบกับ Interactive Art ที่โดดเด่นดว้ยศลิปะแบบสือ่ดจิติอล วัตถุศลิป์ และ Interactive 

art ผูช้มสามารถโตต้อบ สัมผัส เล่นกับศลิปะได ้มีทัง้แสง เสยีง เอฟเฟคต่างๆ เปลี่ยนทัศนคตทิี่มต่ีอมวิเซยีมสาม

มติจิะไม่ใชแ่ค่โพสท่าถ่ายรูปกับภาพวาดบนผนังเรยีบๆอกีต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย เมนูจมิดกั เป็นไกพ่ะโลผั้ดกับวุน้เสน้และผักอร่อย

มากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงต่างๆ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  จากนั้น แวะซื้อของ รา้นละลายเงนิวอน  อาทิเช่น สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียลช็อกโก  

ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม 
เครื่องส าอางโสม เป็นตน้  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกี้เกาหลี) ชนิราเมง( มาม่าเกาหลี) 
สมควรเวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.10 น.  ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่LJ 003 ☺ 

21.10 น.    ถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ…….. 

 



 
 

 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,600 บาท) 
ขออนุญาตเก็บคา่ทปิทุกท่านทีส่นามบนิไทย  

ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทปิ ในกรณีทีไ่มผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.) 
ในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้

กรุณาช าระคา่มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาลวนัหยุดยาว 10,000 บาท) 

หลงัจากจองภายใน 3 วนั หากไมช่ าระภายในเวลาทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 
 

ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลใีต ้อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการถูกปฎเิสธ

ในกรณีอืน่ๆทุกกรณี ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆท ัง้ส ิน้  

เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัแลว้ 
การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีเ้นือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 
และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมูค่ณะ

เป็นส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง  
 

**ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเทา่น ัน้  หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัร ์  

ทุกวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ท่าน
ไมร่ว่มทวัรใ์นบางวนั หรอื ลูกคา้ไมล่งรา้นทีร่ฐับาลเกาหลสีนบัสนุน ซึง่ไดแ้กร่า้นศูนยโ์สมรฐับาล, ศูนยส์มุนไพรบ ารุง
ตบั, ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง, ศูนยเ์ครือ่งส าอาง, Duty free ทางบรษิทัฯ จะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่ว
เอง รา้นละ 100 USD(กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม)** 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ 

แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

** พาสปอรต์ควรมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
ราคาทวัรน์ีร้วม 

• ค่าต๋ัวเครือ่งบนิชัน้ประหยัดไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 15 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ขึน้เครือ่งได ้10 กโิลกรมั 

• ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง 
• โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จ านวน 3 คนื  

• บรกิารอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ 
• ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการระบุ 

• ค่ารถรับ-สง่และน าเทีย่ว พรอ้มหัวหนา้ทัวรช์ านาญงานและมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  50,000 วอนหรอื 1,600 บาท ต่อท่านตลอดทรปิ ส่วนหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
ความพงึพอใจของทา่น 

• ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี ค่าอาหารเครือ่งดืม่นอกเหนือรายการ  
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่่าย 3 %    

• ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกนิ 15 กโิลกรัม  /  ค่าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว หรอืชาวต่างชาต ิ
 

หมายเหต ุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 20 คนขึน้ไป 

• ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรบัขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็น
จรงิ 

• ต๋ัวเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิัย หรอื

เหตุการณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทาง
เป็นหลัก 



 
 

 

• บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตุการณ์สดุวสิัย เชน่ ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหตุ ภัยธรรมชาต ิ หรอืทรพัยส์นิสญูหายอัน
เน่ืองมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบัตเิหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง 

• กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสดุวสิัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคุม
ของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว หรอืไม่เดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบไุว ้ 
เน่ืองจากการครองครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดก็ตาม  

• กรณีทีท่่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์ หากท่านถูกปฏเิสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

• ช าระค่ามัดจ า ท่านละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน ***ช่วงเทศกาลวนัหยุดยาว 10,000 บาท*** 
• ช าระเงนิค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

• กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด เทศกาลต่างๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ าทีน่ั่งกับ
ทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักต่างๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่า
มัดจ า หรอื ค่าทัวรท์ัง้หมด ไม่ว่ายกเลกิกรณีใดก็ตาม 

• เมือ่ออกต๋ัวแลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็นนโยบาย
ของสายการบนิ 

 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้

1. ผูเ้ดนิทางทีย่ังคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรุณาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบันการศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ

ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 
2. ผูเ้ดนิทางที่เป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรยีมบัตรประจ าตัวขา้ราชการ 

หรอืใบรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางที่ท าเล่มพาสปอร์ตใหม่เน่ืองจากเล่มเกา่หมดอายุใหพ้กหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น
บางกรณี 

4. กรุณาพกบัตรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตัว ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดูในบางกรณี 

อ่านเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชัดเจน ทัง้สถานทีท่่องเที่ยว,เทีย่วบนิ,วันเดนิทาง เพือ่ประโยชน์แก่ตัวท่านเองใน
กรณีทีต่อ้งตอบค าถามทีด่่านตรวจคนเขา้เมอืง 

 

 
บรษัิทเทวา ทราเวล แอนด ์เซอรว์สิ จ ากัด 

☎ Tel : 02 158 9203-8 

📱 Hotline : 

>คุณตุ๊ก 081- 562-3288 

>คุณแอน 089- 497-1078 
line id : thewatravel ,tookthewa,annthewa 
โปรแกรมอืน่ๆ : www.thewatourism.com 


