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อัตราค่าบริการ 

เดินทาง ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็ก พักเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วันที ่06-10 พฤษภาคม 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วันที ่08-12 พฤษภาคม 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วันที ่10-14 พฤษภาคม 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วันที ่11-15 พฤษภาคม 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วันที ่13-17 พฤษภาคม 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วันที ่15-19 พฤษภาคม 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วันที ่17-21 พฤษภาคม 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วันที ่18-22 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 5,000 5,999  

วันที ่20-24 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 5,000 5,999  

วันที ่22-26 พฤษภาคม 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  
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***ราคาค่าทัวร์ดังกล่าวหากมีการเปล่ียนแปลงค่าต๋ัวเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีน ้ามันของสายการบิน*** 
 ***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึ นตามสายการบิน*** 

 

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน BKK >> INC รหัสเที่ยวบิน INC >> BKK 

EASTAR JET ZE512 22.20 – 06.00 น. ZE511 17.30 – 21.20 น. 

JEJU AIR 7C2202 01.00 – 08.40 น. 7C2203 20.05 – 00.00 น. 

JIN AIR LJ002 01.05 – 08.25 น. LJ001 19.55 – 23.35 น. 

T’WAY TW102 01.20 – 08.40 น. TW101 20.25 – 00.10 น. 

EASTAR JET ZE514 01.55 – 09.45 น. ZE513 20.35 – 00.55 น. 

 
 
 
 
 
 

วันที ่24-28 พฤษภาคม 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วันที ่25-29 พฤษภาคม 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วันที ่27-31 พฤษภาคม 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วันที ่29 พ.ค.-02 มิ.ย. 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วันที ่31 พ.ค.-04 มิ.ย. 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วันที ่01-05 มิถุนายน 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วันที ่03-07 มิถนุายน 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วันที ่05-09 มิถนุายน 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วันที ่07-11 มิถุนายน 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วันที ่08-12 มิถนุายน 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วันที ่10-14 มิถนุายน 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วันที ่12-16 มิถนุายน 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วันที ่14-18 มิถนุายน 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วันที ่15-19 มิถนุายน 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วันที ่17-21 มิถนุายน 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วันที ่19-23 มิถนุายน 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วันที ่21-25 มิถนุายน 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วันที ่22-26 มิถนุายน 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วันที ่24-28 มิถนุายน 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

วันที ่26-30 มิถนุายน 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วันที ่28 มิ.ย.-02 ก.ค. 2562 13,987 13,987 5,000 5,999  

วันที ่29 มิ.ย.-03 ก.ค. 2562 12,987 12,987 5,000 5,999  

INFANT (เด็กเลก็อายุ ไม่เกิน 2 ป)ี ราคา 6,000 บาท 

ราคาที่ระบุข้างต้น ส้าหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั น 
หากผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางประเทศอื่นๆ โปรดสอบถามเจ้าหน้าที ่ก่อนท้าการจอง 
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วันแรก  สนามบินสวุรรณภูมิ                                                                                                         ( - / - / - ) 
19.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน     

อีสตาร์ เจ็ท (ZE) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
 
วันที่สอง สนามบินอินชอน – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา - ไม่รวมกระเช้าไฟฟ้า         ( - / L / 

D ) 
22.25 น. เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบินอีสตาร์ เจ็ท เที่ยวบินที่ ZE512 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.30 – 06.00 

ชั่วโมง) (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
06.20 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง)  
 หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าคณะเดินทางโดยรถโค้ทปรับอากาศน าเที่ยวสู่อุทยาน

แห่งชาติซอรัคซาน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั (มื อที่ 1) เมนูทัคคาลบีหรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องช่ือโดยการน้า

ไก่บาร์บีคิว มันหวาน กะหล่้าปลี ต้นกระเทียม ซอส และข้าว น้ามาผัดรวมกันบนกระทะแบนสีด้า
คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากัน รับประทานคู่กับผักกาดเกาหลีและเครื่องเคียงต่างๆ 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (Seoraksan National Park) เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่

สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ เที่ยวได้ตลอดทั้งปีซึ่งแต่ละฤดูก็งดงามแตกต่างกัน
ออกไป แต่ฤดูที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวเกาหลีเองนิยมไปท่องเที่ยวปีนเขามากที่สุดก็คือช่วงฤดู
ใ
บ
ไ
ม้
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พราะหุบเขาและทางเดินจะเต็มไปด้วยต้นเมเป้ิลสีแดงส้มเหลืองสลับกับเกือบตลอดทาง ส่วนยอดเขา
นักท่องเที่ยวนิยมปีนกันก็คือยอดเขา Gwongeumseong Fortress อยู่ทางตะวันออกของอุทยานแห่งชาติซอรัค
ซาน เนื่องจากมี Cable car ที่สามารถนั่งขึ้นไปด้านบนได้ และเดินต่ออีกประมาณ 1.5 กิโลเมตรก็ถึงยอดเขา ท า

ให้ใช้เวลาไม่นานในการขึ้นไปพิชิตยอดเขาและชมวิวทิวทัศน์ที่
สวยงามของซอรัคซานด้านบน แต่หากมีเวลาและชอบปีนเขา 
แนะน าให้ปีนยอดเขา Ulsanbawi Rock ความยาวของเส้นทาง
ประมาณ 3.8 กิโลเมตร ใน 2.8 กิโลเมตรแรกจะไม่ชันมาก ส่วน 
1 กิโลเมตรสุดท้ายที่จะขึ้นไปยังยอดเขาเป็นทางเดินบันได
ค่อนข้างชันพอสมควร แต่วิวทิวทัศนด์้านบนสวยงามมาก น าคณะ

เดินทางสู่วัดชินฮึงซา (Sinheungsa Temple))เป็นวัดพุทธพระ
ใหญ่เก่าแก่ที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน(Seoraksan) 
สามารถเดินจากประตูทางเข้าอุทยานเพียง 10 นาทีเท่านั้น จึง
เป็นวัดที่คนที่มาเที่ยวที่อุทยานแห่งนี้  นิยมมาไหว้สักการะกัน 
สร้างขึ้นเมื่อประมาณปีค.ศ. 654 มีพระพุทธรูปทองส าริดขนาด
ใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางแจ้งเรียกว่า Jwabul ที่มีความสูงถึง 10 เมตร 
ที่ เป็นหนึ่งในสัญญลักษณ์ของซอรัคซานด้วย และถัดจาก

พระพุทธรูปจะมีสะพานหินที่สวยงามเรียกว่า Hyeonsugyo จากนั้นจะพบกับก าแพงหินขนาดใหญ่ที่ล้อมบริเวณ
ภายในอาคารต่างๆของวัดอยู่ ซึ่งจะมีหอคอยสูง 3 ชั้นที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของเกาหลีด้วย ใกล้เคียงมี
สถานีกระเช้าไฟฟ้าเพ่ือให้ท่านได้โดยสาร นั่งกระเช้า
ไฟฟ้า (ไม่รวมค่ากระเช้า ท่านละ 400 บาท หรือ 
10,000 วอน)ซึ่งจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์บนยอด
เขา ดุจดั่งภาพวาดเกินที่จะบรรยาย ยิ่งช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยน
สีจะเป็นช่วงที่งดงามที่สุด นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา
เพ่ือชมความงามของใบไม้สีต่างๆ ช่วงประมาณเดือน
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ตุลาคมใบไม้จะกลายเป็นสีแดง สีส้ม และสีเหลืองทั่วทั้งบริเวณ 
ค่้า บริการอาหารค่า้ (มื อที่ 2) เมนู สุกี สไตลเ์กาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ คล้ายกับสุกี ยากี  มีส่วนผสมต่าง ๆ เช่น 

ผัก เนื อห่ันบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะน้าวัตถุต่าง ๆ เหล่านี จุ่มแช่ลงในน ้าเดือด หรือน ้าซุป 
และปล่อยทิ งไว้สักพัก จากนั นน้าส่วนผสมอย่างอื่น เช่น เต้าหู้ บะหมี่ ลงตุ๋นให้เข้ากัน แล้วรับประทาน
โดยจุ่มลงในซอส 

ที่พัก  I PARK RESORT หรือเทียบเท่า  
 
 
วันทีส่าม ซอรคัซาน - กรงุโซล - ศูนย์โสมเกาหล ี– ซากุระเกาหลี (ตามฤดกาล) – ร้านเช่าชุดฮันบก (ไม่รวมคา่

เช่าชุด) - พระราชวังเคยีงบ็อค - ศูนย์เครือ่งส้าอางเกาหล ี– ยา่นฮงแด                          ( B / L / D ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า (มื อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางจากอุทยานแหง่ชาตซิอรัคซานกลับมากรุงโซล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ถึงกรุง

โซล แวะให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของชาวเกาหลี ณ ศูนย์โสมเกาหลี (Red ginger) ซึ่งรัฐบาล

รับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้
ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและน ากลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือทาง
บ้าน 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื อที่ 4) เมนูปลาย่างเกาหลี มีกลิ่นหอมอ่อนๆของตัวปลา เสิร์ฟ พร้อมกับข้าว
ญี่ปุ่นร้อนๆ และผักดองเครื่องเคียงของเกาหลีมากมาย 

บ่าย  จากนั้นน าท่านสู่ ร้านเช่าชุดฮันบก!! (ไม่รวมค่าเช่าชุดท่านละ 10,000-15,000 วอน) เรียกว่าเป็น
  วัฒนธรรมยอดฮิตอีกหนึ่งจุดของการมาเยือนเกาหลีใต้ ที่ให้ท่านได้เลือก “สวมชุดฮันบก” ด้วยตนเอง แต่งตัวเป็น
  นางใน ซังกุง หรือคหบดีในซีรี่ย์ชื่อดังหลายๆเรื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และเพ่ือให้ได้บรรยากาศในการท่องเที่ยวมากขึ้น ถ่ายรูปออกมาได้สมจริงมากยิ่งขึ้น เราจะน้าทุกท่าน
หลังจากเปลี่ยนเค ร่ืองแต่งกายเรียบร้อยแล้ว  เดินทางมายัง พระราชวังเคียงบ็อค 
(Gyeongbokgung Palace) ซึ่งเป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชชอน (ค.ศ.1392-1910) สร้างขึ้นในปี 
ค.ศ. 1394 ต้นพระราชวงศ์ที่สถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์แทโจ ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 
หลังแต่ได้ถูกท าลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็น
ที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกท าลายขึ้นมาใหม่ในต าแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่

กับพลับพลากลางน้ าที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสร
สันนิบาตต่างๆ ส าหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ภายในมีการ
แสดงโชว์การเปลี่ยนเวรยามของทหารราชองครักษ์ การโชว์แต่ละ
ครั้งใช้เวลาประมาณ 30 นาที มีโชว์ทั้งหมด 3 รอบ คือ เวลา 

10.30 น. รอบ 13.30 น. และ 15.30 น. จากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์
เคร่ืองส้าอางเกาหลี  (cosmetic center)เป็นศูนย์รวมของ

เครื่องส าอางแบรนด์ของเกาหลี  อาทิ  ROJUKISS, LOTREE, 
ETUDE และอีกมากมายหลากหลาย อิสระท่านเลือกซื้อได้ตาม
อัธยาศัย  

 
จากนั้นน าท่านไปอิสระเดินเล่นช้อปป้ิงกันต่อที่ย่านฮงแด หรือ 
HONG-IK STREET เป็นย่ านช้ อป ป้ิ งบริ เวณด้ านหน้ าของ
มหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik University) ศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและ
เด็กมหาวิทยาลัย ที่นี่มีทั้งแกลเลอรี่ศิลปะ ร้านค้าจ าหน่ายสินค้า
แฟชั่น คลับ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นกลุ่มอายุ 20-30 
ปี ที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ไม่สูงมาก 
จะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้าน
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จะทยอยเปิดให้บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เส้ือผ้า กระเป๋า รองเท้า 

ของก๊ิฟช้อป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ สถานที่ที่อยากแนะน้าให้นักเดินทาง
สายช้อปและสายรีวิวได้รู้จัก ในปี 2019 นี  เราขอแนะน า CAFÉ เปิดใหม่ยอดฮิต อาทิ Café de 
One Piece (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองดื่มในร้าน) ร้านอาหารที่ตกแต่งสไตล์วันพีชทั้งหมด ให้บรรยากาศ
แบบชิลล์ๆ มีเมนูอาหารที่น่าสนใจหลากหลายเมนู ใครชื่นชอบตัวการ์ตูนนี้ต้องไม่พลาด หรือท่านใดที่ชอบโลก

ของการ์ตูน แนะน าร้าน Yeonnam-dong 239-20  (ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองดื่มในร้าน) ร้านนี้
ภายนอกดูเหมือนคาเฟ่ธรรมดาทั่วไป แต่เมื่อผลักประตูเข้าไปในร้าน ท่านจะรู้สึกเหมือนหลุดมาอยู่ในโลกของ
หนังสือการ์ตูนอย่างนั้นเลย ด้วยสไตล์การแต่งร้านเป็นลายเส้นขาวด าแบบ 2 มิติ ตั้งแต่พ้ืน ผนัง ประตู โต๊ะ เก้าอ้ี 
จนถึงแก้วกาแฟและจานอาหาร ซึ่งมองเผิน ๆ ก็ไม่แน่ใจว่าของจริงหรือปลอม?? แต่รับรองถ่ายรูปมุมไหนก็สวย
ไปหมด หรือท่านใดยังหลงใหลในมุมของภาพ 3 มิติ TRICK EYES MUSEUM (ไม่รวมค่าเข้าชม) เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวชื่อดังที่จัดขึ้นแบบพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ศิลปะและภาพวาด ที่สร้างขึ้นโดย “ตร็องป์ L’Oeil” คือเทคนิค
งานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D หรือชมโซน ICE MUSEUM (ไม่รวมค่าเข้าชม) เป็น
เมืองน้ าแข็งเป็นศิลปะการแกะสลักและจ าลองเป็นเมืองน้ าแข็ง ตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับความหนาวอุณหภูมิติด
ลบมากกว่า 5 องศา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่้า  บริการอาหารค่า้ (มื อที่ 5) เมนูโอซัมบุลโกกิ วุ้นเส้น จะมีผักกาดขาว เนื อหมู และปลาหมึก ผัดในกระทะ 
  ซึ่งมีน ้าซุปรสชาติออกหวาน ผัดทุกอย่างให้เข้ากันจนสุกและน ้าซุปเหลือขลุกขลิก ทานกับข้าวสวย
  ร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงมากมาย 
ที่พัก  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL / WESTERN RIVER HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
วันทีส่ี ่ เอเวอรแ์ลนด์ (รวมตัว๋เครื่องเลน่ไม่จา้กดัรอบ) – กรุงโซล – ดวิตี ฟร ีหรือ คลองชองเกชอน - เมยีงดง           

( B / L / อิสระ ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า (มื อที่ 6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland) สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (ราคารวมตั๋ว)  เป็น
สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีเป็นที่นิยมของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติ เป็นอย่างมาก ตั้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขาให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ตามฤดูกาล บริการท่านด้วยบัตรเครื่องเล่น ไม่
จ ากัด ( เล่นได้ทุกชนิดและจ านวนครั้งในการเล่น )นอกจากนั้นภายในยังเป็นสวนพฤกษาชาติขนาดใหญ่ ในช่วง
ฤดูใบไม้ผลิ / ฤดูร้อน และยังมีสวนสัตว์ซาฟารี สัตว์ต่างๆเช่น เสือ สิงโตและพลาดไม่ได้กับ  ไลเกอร์ (สัตว์พันธ์
ผสมระหว่างเสือกับสิงโต) ชมหมีแสนรู้และสัตว์อ่ืนๆอีกมากมายหลายชนิด  ช้อปป้ิงของที่ระลึกอย่างจุใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั (มื อที ่7) เมนูหมูยา่งเกาหลีหรอืพอรค์คาลบี  เปน็อาหารพื นเมืองเกาหลีที่เลื่องช่ือ

และรู้จักกันดทีั่วโลก โดยนา้หมูสว่นทีต่ดิกับกระดกูไปย่างบนเตาถ่านแบบดั งเดมิเสิร์ฟพร้อมขา้วสวย
ร้อนๆ และเครือ่งเคยีงหลากชนดิกบัน า้จิ มเต้าเจี ยวสตูรเฉพาะและน า้ซปุสาหรา่ย 

บ่าย  จากนั่นน าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี ฟรี (Duty Free) ที่นี่มีสินค้าชั้นน าให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 

500 ชนิด อาทิ น้ าหอม เส้ือผ้า เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ หรือ หากใครอยากจะนั่ง
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พักผ่อนชิลล์ๆ ก็สามารถไป คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) เป็นล าธารที่มีความยาว 5.84 กิโลเมตร
ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ในปี ค.ศ. 1958 ได้มีการถมเพ่ือท าถนนจากเดิมที่เป็นล าธารธรรมชาติ และได้เริ่มมีการ
ปรับปรุงพ้ืนที่อีกครั้งในเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2003 โดยใช้เวลาในการปรับปรุงทั้งส้ิน 2 ปี และ 3 เดือน เพ่ือเป็น

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจกลางเมือง มีสะพานข้ามคลองทั้งหมด 22 สะพาน จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงย่านเมียงดง 
หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลเีป็นอย่างไร ก้าวล้ าน าสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบ
กับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เส้ือผ้าแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องส าอางแบรนด์ดังของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ใน
การช้อปป้ิง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าจ านวนมากในแต่ละวัน และท่าน
สามารถรับประทานอาหารในย่านเมียงดงได้ตามอิสระ 

ค่้า อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย ณ ย่านเมียงดง 
ที่พัก  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL / WESTERN RIVER HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
วันที่ห้า น ้ามันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู - ศูนย์สาหร่าย + เรียนรู้วิธีท้าคีมบับ - ล่องเรือ 

HYUNDAI CRUISE – ฮุนไดเอ้าท์เล็ท –ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน                  ( B / L / 
อิสระ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า (มื อที่ 8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั่นน าท่านเดินทางไป น ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) ซึ่งผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลีซึง่จะใช้

ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยี
พร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็น “น้ ามันสนเข็มแดง” ภูมิ
ประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมา
เป็นน้ ามันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 
กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ ามันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ ามัน สามารถช่วยใน
การลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี จากนั้นน าท่านเดินทางไป
ดูแลสุขภาพกันที่ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู (HEOTGAENAMU) ซึ่งเป็น
สมุนไพรที่ทั่วโลกรวมถึงสถาบันต่างๆ ยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดี
ที่สุดในการบ ารุงตับและดูแลตับของเรา เป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน 
ท่านจะได้ชมการสาธิตการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนี้มี ฮอกเกนามู 
เป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูง
เหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือ

ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง จากนั้นน าท่านเข้าชมศูนย์สาหร่าย 
(Seaweed Museum) เยี่ยมชมของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี สาหร่าย
ผลิตสดใหม่ทุกวัน มีหลายรสชาติ เหมาะกับให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของ

ฝากของที่ระลึก น าท่านเรียนรู้วิธีการท้าข้าวห่อสาหร่าย (Gimbap) 

เมนูง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน ค าว่า คิม แปลว่า สาหร่าย ค าว่า บับ แปลว่า ข้าว ลักษณะจะเป็นแท่งยาวๆ 
แล้วจะหั่นเป็นชิ้นๆ พอดีค า จิ้มกับโชยุ หรือ วาซาบิก็ได้ตามใจชอบ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื อที่ 9)  เมนูจิมดัก (JIMDAK) หรือ ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลี
พื นเมืองดั งเดมิ เป็นไก่ผัดรวมกบัวุน้เสน้ มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสด้า เนื อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับ
ไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง 

บ่าย   จากนั้นเดินทางสู่ ARA CRUISE ล่องเรือชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ที่เรียกว่า GYEONGIN ARA  

  WATERWAY บนเรือส าราญที่น่าตื่นตาตื่นใจ ล่องเรือไปตามทางน้ าที่เช่ือมต่อแม่น้ าฮัน และทะเลตะวันตกภายใน
  เรือมีห้องโถงพร้อมเวทีการแสดงความบันเทิงมากมายใหท้่านได้รบัชม หากท่านใดที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติสอง
  ข้างทางยังสามารถขึ้นไปด้านบนชั้นสองเพ่ือชมทัศนียภาพสองข้างทาง ระหว่างทางเดินเรือท่านจะได้เห็นมุม
  เล็กๆ ของน้ าตกจ าลองที่ตื่นตาตื่นใจให้ท่านได้เก็บถ่ายภาพไปอวดคนที่บ้านอีกด้วย (ประมาณ 45 นาที) น าท่าน
  เดินทางสู่ HYUNDAI PREMIUM OUTLET เลือกซื้อสินค้าแบรนด์พรีเมยีมชัน้น ามากมาย  จากนั้นแวะซื้อของ

  ฝากที่ร้านซุปเปอร์มาเก็ต (ละลายเงินวอน) เลือกซื้อสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและ

  รากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้าง หน้าโสม เครื่องส าอาง โสม กิมจิ เป็บเปโร้
  หรือป๊อกก้ีเกาหลี ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นต้น สมควรแก่เวลา น าคณะเดินทางสู่สนามบินอินชอน 
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17.05 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบินอีสตาร์ เจ็ท เที่ยวบินที่ ZE511  
 (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
21.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลีย่นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ราคาทัวร์รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ   2.   ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ   4.   ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ   6.   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 

หากผู้โดยสารถูกปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลีใต้  
จากเจา้หน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่
ประเทศเกาหลีใต้ ทางผู้จดัและทางสายการบินจะไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นทกุกรณี   

ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผดิชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีใต้เรียกเก็บ   
ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวา่งหรือตามวันเดินทางของต๋ัวเคร่ืองบิน   

ทั งนี แล้วแต่ทางเจ้าหน้าทีต่รวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบรกิารที่สนามบินสุวรรณภูมิเท่านั น  
กรณที่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และจะท้าการส้ารองต๋ัวเคร่ืองบินหรือยานพาหนะอื่นๆ 
เพื่อใช้เดินทางมาและกลบัจากสนามบินสุวรรณภูมนัิ น ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี ที่เกิดขึ น 

เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท  
ฉะนั นท่านควรจะให้กรุ๊ป Final 100% ก่อนที่จะส้ารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือยานพาหนะอื่นๆ 

* ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ใช้วิธี RANDOM คือการสุ่มเลือกที่นั่งโดยระบบสายการบิน * 
การจัดท่ีน่ังบนเครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก้าหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

แต่จะท้าการ Request ให้ได้เท่านั น งดการคืนบัตรโดยสาร  
และหากยกเลิกการเดินทาง ทางสายการบินไม่มีระบบคืนเงินบางส่วน 
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7. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก.  8.   หัวหน้าทัวร์น าเที่ยว ตามรายการ 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 
ราคาทัวร์ไม่รวม  

1.   ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบก ากับภาษี) 
2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพ่ิม 
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.) 
4. ค่าท าวีซ่าส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาต ิ(ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) 
5. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน (ช้าระพร้อมค่าทัวร์) 
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ 

 

การเดินทางในแต่ละครั งจะต้องมีผู้โดยสารอย่างน้อยจ้านวน 20 ท่านขึ นไป หากผู้โดยสารไม่ครบจ้านวนดังกล่าว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาทัวร์ 
กรุณาช้าระมัดจ้า ท่านละ 5,000 บาท  หรือท่านละ 10,000 (กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์)  
กรุณาช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) 

 
เงื่อนไขการเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง 
1. กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ไม่
น้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควร
หาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
2. กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางไม่
น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดิน (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ ผู้เดินทางควรหาผู้
เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง (นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้
เดินทางได้ทุกกรณี 
4. กรณีแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารเรียบร้อยแล้ว ผู้เดินทางจะต้องช าระค่าตั๋วโดยสารเพ่ิมด้วยตนเองจากค่า
ทัวร์ที่ช าระมาแล้ว ณ วันที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ตามข้อก าหนดของทางบริษัทและสายการบิน  
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือแจ้งยกเลิกการจอง
กับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีช่ือในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่
ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 45 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) คืนเงินค่าบริการ 100% ของ
ค่าบริการที่ช้าระมาแล้ว  
2.2 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน  31-44 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่ามัดจ้าทั งหมดของ
ค่าบริการที่ช้าระมาแล้ว 
2.3 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน (นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ยึดเงินค่าบริการ 100% ของ
ค่าบริการที่ช้าระมาแล้ว  
เนื่องจากบริษัทต้องด าเนินการจดัเตรียมน าเทีย่วให้แก่นกัท่องเที่ยวล่วงหนา้ เช่น การส ารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบินโดยสาร การ
จองโรงแรมที่พัก ยานพานหะส าหรับเดินทาง ร้านอาหาร เป็นต้น 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน จะไม่มีการคืน
เงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
4. การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมาย ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้  

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรือสามารถติดต่อประสานงานผ่านแอพพลิเคช่ันอ่ืนๆตามช่องทางของบริษัทได้ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ หรือยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยว จองเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 
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ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา ฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3. ประเทศเกาหลีใต ้มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์    
ไส้กรอก ฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากส่ิงเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 
 
หมายเหตุ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ 
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ 
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วันก่อนการ 
เดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง 
น้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ 
เดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัท 
พร้อมการช าระเงินมัดจ า 
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรอืค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวทีม่ิไดเ้กิดจากความผิด 
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ 
สัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงตารางบิน การบริการของสายการบิน และเหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 
7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ 
ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษี 
เช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ 
8. กรณีลูกค้าไม่เข้าร้านช็อปของรัฐบาล ช้าระเพ่ิมร้านละ 50 USD ต่อท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อควรทราบ 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีใต้ให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ้านักระยะสั นในประเทศเกาหลีใต้

ไม่เกิน 90 วันไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องย่ืนเอกสารในขั นตอนการตรวจ
เข้าเมืองเพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลีใต้ ดังต่อไปนี  

- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลีใต้ ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

- ส่ิงท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ นในระหว่างท่ีพ้านักในประเทศเกาหลีใต้ได้  
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น) 

- ชื่อ ท่ีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ้านักในประเทศเกาหลีใต้ 
(เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

- ก้าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ้านักในประเทศเกาหลีใต้ ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

 
หมายเหตุ : คณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเคร่ืองลงแลว้ ประมาณ 2 ช่ัวโมง  

ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอทา่นที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง 
หากทา่นสามารถผ่านเข้าเมืองได้ภายหลัง ท่านจะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทัวร์ด้วยตนเอง 

และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา  

ขออภัยในความไม่สะดวก 
 

โปรดอ่านทุกข้อในรายการทัวร์โดยละเอยีด  
หากมีขอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทา้การจองทกุครั ง 


