
 

 

 

 



 

 

โปรแกรมทัวร์ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - - - -
2 สนามบินอินชอน-ONE MOUNT SNOW PARK-THE 

GARDEN OF MORNING CALM  
- √ √ ซูวอน

3 ไร่สตอเบอรี-่สวนป่ากรุงโซล-COSMETIC CENTER-พระราชวัง
เคียงบ็อค-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-แวะถ่ายรูปหน้าบ้านซังโกแจ-
ตลาดฮงแด 

√ √ - โซล

4 ศูนย์โสม-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-โรงงานสาหร่าย+ท าคิมบับ+
ใส่ชุดฮันบก-โซลทาวเวอร์(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์)-DUTY FREE- 
ตลาดเมียงดง 

√ √ - โซล

5 ศูนย์สมุนไพรตับฮ็อกเกนามู-สวนวอลมิโด-สวนสนุกวอลมิ(ไม่
รวมค่าเครื่องเล่น)-ซุปเปอร์ละลายเงินวอน-สนามบินอินชอน-
สนามบินสุวรรณภูมิ 

√ √ - -

สายการบิน  T’WAY (TW)
ไฟล์ทบิน เส้นทาง เวลาบิน

ไฟล์ทขาไป TW102 BKK-ICN 01.25-08.35
ไฟล์ทขากลับ TW101 ICN-BKK 20.05-00.10

ทางสายการบินอนุญาติให้โหลดสัมภาระได้คนละ 20 กิโลกรัม และสามารถถือขึ้นเครื่องได้ 10 กิโลกรัม 
 
หมายเหตุ   : หากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือบัตรโดยสารประเภทอื่นๆเพ่ือเดินทางมายัง
กรุงเทพฯ 
     และกลับจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทางของท่าน กรุณาตรวจสอบเวลาบินของโปรแกรมทัวร์นี้ที่
เจ้าหน้าที่ 
    บริษัททัวร์ก่อนท าการจองตั๋วต่างๆ หากเกิดกรณีผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช้าของ
เที่ยวบิน การ 
    ยกเลิกเท่ียวบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสายการบิน
พิจารณา 
    สถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความ
ปลอดภัย 



 

 

    เป็นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่าย 
    ต่างๆได้ในทุกกรณี 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

22.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการ 
  บิน T’WAY (TW) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก   

  
 

วันทีส่อง สนามบินอินชอน - ONE MOUNT SNOW PARK - THE GARDEN OF MORNING  
  CALM 

01.20 น. เหริฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบิน T’WAY เที่ยวบินที่ TW102 (บินประมาณ 5-5.30 ชั่วโมง)  
หมายเหตุ : บนเครื่องไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง รวมทั้งไม่มีหมอนกับผ้าห่มให้บริการ   

08.35 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นทีเ่ร็วกว่าไทย  
  2 ช.ม. เพ่ือความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับเวลาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังผ่านพิธีตรวจ 
  คนเข้าเมืองและศุลกากร  

     
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT SNOW PARK  เป็นสถานที่เท่ียวแห่งใหม่ภายในแบ่งพ้ืนที่ 
  เป็นหลายส่วนพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS&GOLF, CLUB, WATER  
  PARK, SHOPPING MALL, ROOF GARDEN, SNOW PARK เป็นต้น นอกจากนี้ยังหนึ่งในสถานที่ 
  ถ่ายท าเรื่อง FULL HOUSE (THAI) และมิวสิควีดีโอเพลง GENTLEMAN ของ PSY เจ้าของเพลง  
  GANGNAM STYLE ที่โด่งดังไปทั่วโลก รวมทั้งยังเป็นที่ถ่ายรายการยอดฮิต RUNNING MAN ให้ 
  ทุกท่านสนุกสนานกับสกีโดมซ่ึงเป็นการจ าลองลานสกีในร่มอันกว้างใหญ่ไม่ต่างไปจากลานสกีท่ี 
  นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ในช่วงฤดูหนาว โดยท่านสามารถสนุกสนานกับการเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ด 



 

 

  ได้ตามความถนัด (กรุณาเตรียมอุปกรณ์กันหนาวไปด้วยค่ะ) หากลูกค้าไม่ได้เตรียมอุปรณ์ไป สามารถ 
  เช่าอุปกรณ์ต่างๆได้โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบเอง ดังนี้ 
    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/ 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) เมนูโอซัมบลูโกกิ หรือหมูและปลาหมึกผัดน้ าคลุกคลิก

เนื้อหมูและปลาหมึกย่างบาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลีคนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมี
รสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยการน าบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้ าซุปปรุง
รส 

     
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ THE GARDEN OF MORNING CALM สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองกาพยอง  
  จังหวัดคยองกีโดเป็นสวนของเอกชนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาพันธุ์มากกว่า  
  5,000 ชนิดและเป็นสวนที่เก่าแก่ที่สุดของเกาหลี เปิดให้เข้าชมตลอดท้ังปีแต่ละช่วงฤดูทจะมีการจัด 
  เทศกาลดอกไม้ชนิดต่างๆเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ภายในสวนมีธีมดอกไม้กว่า 20 ธีมและมีร้านอาหาร 

http://en.onemount.co.kr/


 

 

  ร้านเครื่องดื่มให้บริการ (หมายเหตุ : LIGHTING FESTIVAL ช่วงจัดแสดงไฟช่วงเดือน ธันวาคม -  
   มีนาคมของทุกปี ให้ท่านได้ชมเทศกาลโคมไฟประดับประดาทั้งสวนใหสว่างสไวตระการตา) 

   
   เครดิตรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://morningcalm.co.kr/_ENG/html/seasons.php 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) เมนูชาบู ชาบู เป็นอาหารเกาหลีแบบดั่งเดิมที่มีมาช้านาน 

เมนูหม้อไฟร้อนๆของเกาหลีโดยการน าผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง เบคอนหมู อุด้งหรือ 
เส้นบุกรวมกันไว้ในหม้อที่มนี้ าซุปร้อนๆแล้วต้มจนเดือด ทานพร้อมกับข้าวสวยหรือทานเป็นอุด้งก็ได้  

   
ค่ า น าท่านเข้าที่พัก CENTRAL PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

โรงแรมจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซึ่งทางบริษัทฯจะขอแจ้งในใบนัดหมายการเดินทาง 
 

วันที่สาม ไร่สตอเบอรี่ - สวนป่ากรุงโซล - COSMETIC CENTER - พระราชวังเคียงบ็อค – หมู่บ้านบุก 
  ชอนฮันอก - แวะถ่ายรูปหน้าบ้านซังโกแจ - ตลาดฮงแด  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3) 
น าท่านได้ชิม สตรอเบอร์รี่ ลูกใหญ่แสนหวานของเกาหลีที่ไร่สตรอเบอร์รี่ ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา
ผลสตรอเบอร์รี่ ท่านยังสามารถซื้อกลับไปฝากคนทางบ้านได้ด้วย  
หมายเหตุ : สามารถไปไร่สตอเบอรี่ได้ประมาณ ตั้งแต่เดือน ธ.ค.-เม.ย. ส่วนขนาดของผลสตอเบอรี่ขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศ  ทั้งนี้บริษัทไม่สามารถก าหนดขนาดของผลสตอเบอรี่ได้ 



 

 

   
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 4) เมนูไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพต้นต ารับชาววัง

โดยการน าไก่ที่มีอายุ 45 วัน น าเครื่องในออกแล้วในเครื่องยาจีน เช่น โสม, พุทราจีน, ขา้วเหนียว ใส่ลง
ในตัวไก่แล้วน าไปตุ๋นจนเดือดสุดๆแล้วเสิร์ฟในหม้อดินพร้อมทั้งเส้นขนมจีน                                            

   
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนป่ากรุงโซล (SEOUL FOREST) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ถึงขนาดที่

เรียกว่าป่ากลางเมืองเลยทีเดียว เปิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2005 ที่แต่เดิมเป็นป่าหลวงที่ให้ราชวงศ์
กษัตริย์ใช้ล่าสัตว์ และเป็นพ้ืนที่ส าหรับการตรวจสอบทหาร ต่อมาถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสนามกอล์ฟ 
สนามแข่งม้า และสวนกีฬาในที่สุด มีพ้ืนที่ขนาดยักษ์ถึง 1.16 ล้านตารางเมตรซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 
3 ของกรุงโซล มีไฮไลท์เรื่องการเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีและจุดชมดอกพอทกวกหรือซากุระเกาหลีที่
สวยงามของกรุงโซล ภายในประกอบด้วยสวนสาธารณะ 5 สวน ได้แก่ 

  1. สวนศิลปะวัฒนธรรม CULTURAL ART PARK (220,000 ตารางเมตร)  
      ตั้งอยู่ใจกลางสวนป่ากรุงโซล ประกอบด้วย จตุรัสป่ากรุงโซล, สนามตุกซอม, สวนดอกไม้,  
      ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว, ลานสเก็ต, เวทีกลางแจ้ง, เลานจ์อาหารริมน้ า, สนามเด็กเล่นในป่า และ 
      พ้ืนที่ส าหรับเล่นน้ า  
  2. สวนนิเวศวิทยา ECOLOGICAL FOREST (165,000 ตารางเมตร)  
      เป็นป่านิเวศวิทยาล้อมรอบด้วยแม่น้ าฮันกัง ซึ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นพื้นที่สีเขียว 
      เชื่อมต่อกับกระแสน้ าจุงนัง(JUNG NANG STREAM) มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เช่น  
      กวางเขาก ามะหยี่, กวางมูส, ชิปส์มั้งก์, เป็ดแมนดาริน, เป็ดแมลลาร์ด, เป็ดเทาพันธุ์อินเดีย และ 
      นกอีโก้ง(จะงอยปากสีแดงเหลือง) 
  3. สวนศึกษาธรรมชาติ NATURE EXPERIENCING STUDY FIELD (85,000 ตารางเมตร) 
      เดิมเป็นที่ตั้งของอุปกรณ์บ าบัดน้ าเสีย ปัจจุบันกลายเป็นบ้านสวนพฤกษศาสตร์ สวนแมลง สวน 
      ดอกไม้ป่า และแนวป่าไม้ป้องกันโดยรอบ 
  4. พ้ืนที่นิเวศวิทยาชุ่มน้ า WETLANDS ECOLOGICAL FIELD (70,000 ตารางเมตร) 



 

 

      เป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ าตามธรรมชาติท้องถิ่น, ส านักงานการจัดการพ้ืนที่ชุ่มน้ า, สนามเด็กเล่น,  
      ห้องเรียนธรรมชาติกลางแจ้ง, หอดูนก, สวนดอกไม้ในพ้ืนที่ชุ่มน้ า และสวนพฤษศาสตร์ท้องถิ่น 
  5. สวนริมแม่น้ าฮันกัง HANGANG RIVER WATERSIDE PARK (33,000 ตารางเมตร) 
      ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของสวน ติดแม่น้ าฮันกังและกระแสน้ าจุงนัง เป็นพ้ืนที่ส าหรับ 
      พักผ่อน

 
 เครดิตรูป : http://english.visitkorea.or.kr // @naver // http://seoulcafe2013.blogspot.com 
  จากนั้นน าท่านสู่ COSMETIC CENTER ที่นีเ่ป็นศูนย์รวมของเวชส าอางของเกาหลี อาทิเช่น  
  ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่ที 
  ชื่อเสียงในเกาหลีอิสระท่านได้เลือกซื้อได้ น าท่านชม พระราชวังเคียงบ็อค เป็นพระราชวังไม้ 
  โบราณเก่าแก่ท่ีสุดของราชวงศ์โชซอน สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกว่า 600 ปีก่อน โดย 
  ใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทั้งที่ประทับและที่ว่าการของพระเจ้าแทจอน  
  ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระท่ีนั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกท าลายไปในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามา 
  บุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มี 
  การก่อสร้างหมู่พระท่ีนั่งที่เคยถูกท าลายขึ้นมาใหม่ในต าแหน่งเดิม ทั้งนี้ภายในวังยังมีพระต าหนัก 
  เคียวฮเวรู เป็นอาคารสองชั้น ตัวพระต าหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ าที่เต็มไปด้วยฝูง  
  หงส์สร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นสถานที่ ส าหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน  

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


 

 

 
  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของขุนนางชั้นสูงในสมัยโชซอน ปัจจุบัน 
  ได้ถูกอนุรักษ์ให้คงบ้านเรือนแบบเกาหลีโบราณที่มีประวัติยาวนานที่เรียกว่า ฮันอก (HANOK) ตั้งอยู่ 
  ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว ค าว่า บุกชอน 
  (BUKCHON) มีความหมายว่า หมู่บ้านทางตอนเหนือ ตามต าแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือ 
  ของคลองชองเกชอนและชงโน หมู่บ้านมีลักษณะเป็นตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบ้านแบบดั้งเดิม 
  กว่าร้อยหลัง และเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ และ 
  เป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนที่มีอายุกว่า 600 ปี ซ่ึงในปัจจุบันนี้บ้านฮันอกหลาย 
  หลังในหมู่บ้านถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหาร และโรงน้ าชา เปิดให้บริการ 
  แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพ่ือสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม แวะถ่ายรูปหน้าบ้านซังโก 
  แจ เป็นบ้านฮันอกเกาหลีที่ใช้ในการถ่ายท าซีรีย์เรื่อง PERSONAL TASTE ในเรื่องนั้นจะเป็นบ้านที่ 
  นางเอกอาศัยอยู่ หลังซีรีส์เรื่องนี้ออกอากาศไป บ้านหลังนี้ก็กลายเป็นโลเคชั่นสุดประใจแฟนซีรีย์ ที่ 
  ต้องแวะมาเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก  โดยสามารถถ่ายได้เฉพาะบริเวณด้านหน้าของบ้านเท่านั้นไม่อนุ- 
  ญาตให้เข้าไปภายในบ้าน

  เครดิตรูป : httpahmintotravel.webly.com // s-media-cache-ak0.pinimg.com 
  จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง ตลาดฮงแด เป็นตลาดที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ที่มีชื่อเสียงมาก 
  ของเกาหลีบรรยากาศจึงสดใสเต็มไปด้วยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนที่สามารถ 
  เดินช้อปปิ้งในร้านเสื้อสวยสุดอาร์ตแบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล์ จากแฟชั่นนิสต้าตัว 

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/


 

 

  จริงส่วนกลางคืนเป็นแหล่งปาร์ตี้ที่ชิคสุดในโซล 
  *** อิสระรับประทานอาหารเย็นเพื่อให้ท่านได้เต็มอ่ิมกับการช้อปปิ้งที่ตลาดฮงแด *** 
ค่ า น าท่าน SEOUL GALLAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 

โรงแรมจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซึ่งทางบริษัทฯจะขอแจ้งในใบนัดหมายการเดินทาง 

วันที่สี ่ ศูนยโ์สม - สมุนไพรสนเข็มแดง - โรงงานสาหร่าย+ท าคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก -  โซลทาวเวอร์(ไม่ 
  รวมค่าขึ้นลิฟต์) - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 5) 
น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล (GINSENG) เป็นสมุนไพรบ ารุงร่างกายชั้นดีที่ได้รับการขนานนามว่า
เป็น “ราชาแห่งสมุนไพร” เพราะเพียงปลายรากเล็กๆ แต่กลับมากด้วยคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ว่า
จะเป็นการบ ารุงสมอง บ ารุงเลือด เพิ่มพลัง เพ่ิมสมรรถภาพทางเพศส าหรับผู้ชาย ฯลฯ ซึ่งรัฐบาลรับรอง
คุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสม 
ประโยชน์ของโสม ดังนี้ 

   1.โสมช่วยลดการปวดประจ าเดือน 
   2.ช่วยลดอาการผมร่วง ป้องกันภาวะผมบางและหัวล้าน 
   3.ช่วยบ ารุงผิว ลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัย 
   4.ช่วยลดปัญหารอบดวงตา 
   5.ยับยั้งเซลล์มะเร็งรังไข่, มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งปอด 
   6.ช่วยรักษาและป้องกัน โรคเบาหวาน 
   7.ช่วยในการลดน้ าหนัก 
   8.ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย 
   9.ลดอาการความดันโลหิตสูงและต่ า 
   10.ลดความเครียด แก้ปัญหาอาการนอนไม่หลับ 
   11.ช่วยบ ารุงสมองและระบบความจ า 
   12.ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ลดอาการภูมิแพ้ต่างๆ 
   ให้ท่านได้เลือกซ้ือโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลับไปบ ารุงร่างกายหรือ 
  ฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง (RED PINE) ผลิต 
  จากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาท่ีประเทศเกาหลีเหนือมา 
  ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ ามันสนเข็มแดง ภูมิประ- 
  เทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70% โดยกว่าจะมาเป็นน้ ามันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล  
  ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกัดเอาน้ ามันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ ามันสน  
  ใบสนเข็มแดงเกาหลีเป็นต้นไม้ที่มีความพิเศษมาก เพราะมีค่าสารอาหารสูง ได้แก่ คลอโรฟิลล์  
  ธาตุเหล็ก เบต้าแคโรทีน โปรตีน วิตามิน A และรูติน และน้ ามันสนมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ลด 
  อัตราความเสี่ยงในการก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ชะลอความแก่ชรา และป้องกันโรคแทรกซ้อนในกระ- 



 

 

  แสเลือดนี้ ยังสามารถช่วยล้างสารพิษภายในเลือด ลดระดับไขมันในเส้นเลือด ช่วยฟื้นฟูเซลล์ใน 
  ร่างกายและสามารถเอาไปทาแก้ปวดเมื่อยได้อีกด้วย 

   
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) เมนูบาบีคิวปิ้งย่าง 
   น าท่านเข้าชม โรงงานสาหร่าย ของฝากท่ีมีชื่อเสียงของเกาหลี ผลิตสาหร่ายใหม่ สด ทุกวันมีหลาก 
  หลายรสชาติให้ท่านได้เลือกซ้ือไปเป็นของฝาก จากนั้นน าท่านเรียนรู้วิธีการท า คิมบับ (ข้าวห่อสา- 
  หร่าย) อาหารง่ายๆๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าวจะเป็นแท่ง 
  ยาวๆ แล้วเค้าก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีค า จิ้มกะโชยุญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้ ตามร้านอาหารก็จะมีท าเป็น 
  พิเศษ คือมีผัดซอสมาให้จิ้มราดด้วย พิเศษ!!! ฟรีใส่ชุดประจ าชาติเกาหลีฮันบก มีหลากหลายชุดให้ 
  ท่านได้เลือกใส่พร้อมเก็บภาพประทับใจ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะยออิโด (YEOIDO) เป็นเกาะ 
  เล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในกรุงโซล ริมเเม่งน้ าฮัน ในเดือนเมษายนที่นี่จะเป็นที่จัดชมเทศกาลซากุระ โดยบริเวณ 
  รอบถนนแห่งนี้จะปลูกต้นซากุระเรียงรายเป็นแถวยาว นิยมเรียกที่นี่ว่า “อุโมงค์ซากุระ” โดยมีการ 
  พัฒนาเกาะเเห่งนี้ให้เป็นเกาะสมัยใหม่ที่มีส านักงานเเละที่พักอยู่หลายเเห่ง โดยมีการจัดการสถานที่ 
  เป็นอย่างดีจนเป็นเกาะที่สวยงามเงียบสงบเเละทันสมัย 
  (หมายเหตุ : บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์โปรแกรมชมซากุระจะเดินทางไปชมเฉพาะช่วงเดือนเมษายนซึ่ง 
  เป็นช่วงการบานของซากุระเท่านั้น ทั้งนี้การบานของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละป ีทาง 
  บริษัทฯไม่สามารถก าหนดการบานของดอกซากุระได้) 

 
 เครดิตรูป : http://english.visitkorea.or.kr 
  น าท่านเดินทางสู่ โซลทาวเวอร์ หรือนัมซานทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) ซ่ึง 
  ต้ังอยู่เนินเขานัมซานซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลกที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ  
  เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนสัตว์เล็กๆ, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอันชุงกุน  
  นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายท าละครเกาหลีแนวน่ารักๆเรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด”  
  อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก 



 

 

   
  จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง DUTY FREE ที่นี่มีสินค้าแบรนด์เนมชั้นน าให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500  
  ชนิด อาทิเช่น น้ าหอม เสื้อผ้า เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ แว่นตา ฯลฯ ให้ท่านอิสระ 
  เลือกซื้ออย่างเต็มที่ น าท่านช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ท่านสามารถเลือกสินค้า 
  เทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ  
  ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะเครื่อง  
  ส าอาง เช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE  
  อีกท้ังยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองอาหารขึ้นชื่อได้ที่ตลาดแห่งนี้ 
  *** อิสระรับประทานอาหารเย็นเพื่อให้ท่านได้เต็มอ่ิมกับการช้อปปิ้งที่ตลาดเมียงดง *** 
ค่ า น าท่าน SEOUL GALLAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 

โรงแรมจะคอนเฟิร์มก่อนเดินทางประมาณ 2-5 วัน ซึ่งทางบริษัทฯจะขอแจ้งในใบนัดหมายการเดินทาง 
 

วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรตับฮ็อกเกนามู - สวนวอลมิโด - สวนสนุกโวลมิ(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) - ซุปเปอร์ 
  ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - สนามบินสุวรรณภูมิ 

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 7) 
  น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรตับฮ็อกเก็ตนามู เป็นสมุนไพรที่ช่วยบ ารุงรักษาโรคตับรวมทั้งป้องกัน 
  การเกิดความผิดปกติของตับ ช่วยเรื่องการย่อยอาหาร การขับถ่าย และยังสามารถล้างพิษจากแอลกอ-  
  ฮอล์ ฮ็อกเก็ตนามูปลูกในที่อากาศหนาวเย็น บริสุทธิ์ ระดับ 800 เมตรเหนือน้ าทะเล และใช้เวลาปลูก 
  นานถึง 10 ปี ถึงได้ผลผลิตครั้งแรก และ 3-5 ปีถึงได้ผลผลิตอีกครั้ง ซ่ึงทุกส่วนของฮ็อกเก็ตนามู ไม่ว่า 
  จะเป็น กิ่ง ก้าน ใบ มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรทั้งหมด แต่ส่วนที่ดีที่สุด คือเมล็ดแก่ ซ่ึงมีการบันทึกใน 
  ต าราแพทย์โบราณของคุณหมอโฮจุน ว่าช่วยถอนพิษสุราได้อย่างดี สามารถแก้อาการเมาเหล้า และยัง 
  ช่วยบ ารุงตับอีกด้วย ซึ่งในแต่ละวันมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคตับ เช่น การนอนหลับพักผ่อน 
  ไม่เพียงพอ เพราะตับเรามีเวลาในการท างานคือช่วงห้าทุ่มถึงตีหนึ่ง ซึ่งถ้าเราไม่นอนหลับเวลานี้ ก็ท า 
  ให้ตับเราเสื่อมลง และยังมีความเครียดจากการท างาน การดื่มเหล้าสุรา การไม่ออกก าลังกาย รวมไป 
  ถึงการกินยาปฏิชีวนะเป็นประจ า 



 

 

   
  จากนั้นน าท่านเดินทางชม สวนวอลมิโด (WOLMI TRADITIONAL PARK) เป็นสวนแบบดั้งเดิม 
  ของเกาหลีตั้งอยู่บนเกาะวอลมิโดล้อมรอบด้วยทะเลและภูเขา ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 หลังการย้ายฐานทัพ 
  ทหารก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นสวนสาธารณะแทน ซึ่งตั้งอยู่ที่นั่นเป็นเวลา 50 ปี สวนแห่งนี้ถูกออกแบบ 
  และตกแต่งโดยตระหนักถึงการอนุรักษ์และรักษาความงามตามธรรมชาติของสภาพแวดล้อม เพ่ือเป็น 
  พ้ืนที่ทางนิเวศวิทยาและประวัติศาสตร์ที่สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งอนุรักษ์อาคารเก่าแก่ภายในสวน 
  แห่งนี้เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นบ้านเกาหลี ศาลาริมน้ า สวนดอกไม้ บ่อน้ า สนามเด็กเล่น เป็นต้น ภายใน 
  สวนแห่งนี้ประกอบไปด้วยสวนหย่อมแบบดั้งเดิมในหลากหลายแบบ ได้แก่  
   YANGJINDANG   : เป็นตัวแทนของสวนในบ้านย่านบุกชอน อันเป็นที่อยู่อาศัย 
          ของครอบครัวชนชั้นสูง 
    SOSWAEWON    : เป็นลักษณะสวนหลักดั้งเดิมในเกาหลี  
   BUYONGJI และ ERYEONJI   : เป็นบ่อน้ าที่ถูกจ าลองรูปแบบมาจาก HUWON ในพระราชวัง 
          ชางด็อกกุง 
  นอกจากนี้ภายในสวนสาธารณะยังมี หอสังเกตการณ์วอลมิ (WOLMI OBSERVATORY) ที่เปิดให้ 
  บริการแก่สาธารณชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือการชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของสนามบินนานาชาติอิน 
  ชอนและท่าเรืออินชอนอีกด้วย 

    
  เครดิตรูป : http://english.visitkorea.or.kr  
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) เมนูจาจังเมียน (หมี่ด า) เป็นบะหมี่แห้งที่ตัวเส้นท ามา 
  จากแป้งสาลีกับไข่ มีชื่อเรียกเส้นนี้ว่า เส้นโซเมียน แล้วน ามาคลุกกับซอยชุนเจียง(ซอสที่ท ามาจากถั่ว 
  ด าหมัก เนื้อซอสจะข้นๆ) ถือเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก ซึ่งในละคร 
  ซีรีย์จะพบเห็นเมนูอยู่บ่อยๆ และยังเป็นที่นิยมโดยเฉพาะในวัน BLACK DAY 14 เมษายนของทุกปี  
  จะเป็นวันที่คนโสดไม่มีคู่ หรือคนที่อกหักมักนิยมมาทาน ซึ่งจะตรงกับวัน VALENTINE DAY 14  

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


 

 

  กุมภาพันธ์ของทุกปี และตรงข้ามกับวัน WHITE DAY 14 มีนาคมของทุกปี เพราะสีของจาจังเมียน 
  เป็นสีด าตรงข้ามกับสีแดงของความรัก 

     
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกวอลมิโด (WOLMI THEME PARK) (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) เป็น 
  สวนสนุกที่เป็นที่นิยมตั้งอยู่บนตั้งอยู่บนเกาะวอลมิโด (WOLMIDO ISLAND)แต่เดิมเป็นสวนสนุกที่ 
  เปิดบริการในปี 1992 ที่ชื่อว่า “MY LAN” และได้รับการออกแบบใหม่และเปิดบริการในปี 2009 โดย 
  เป็นสวนสนุกบนพ้ืนที่กว่า 13,223 ตารางเมตร ภายใต้ชื่อใหม่คือ “WOLMI THEME PARK”  ซึ่งมี 
  เครื่องเล่นพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบครันที่เหมาะส าหรับครอบครัวทุกเพศทุกวัย เช่น HIGH  
  SHOOT SHOOT, TAGADA DISCO, เรือไวกิ้ง, ชิงช้าสวรรค์, สนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ภายในอาคาร 
  รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับกิจกรรมทางน้ าและสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ นอกจากนี้สวนสนุก 
  ยังเป็นสถานยอดนิยมในการถ่ายท าของหลายรายการวาไรตี้ทีวี ได้แก่ WE GOT MARRIED, TWO  
  DAYS AND ONE NIGHT, RUNNING MAN ฯลฯ 

 
  เครดิตรูป : http://english.visitkorea.or.kr // http://www.my-land.co.kr 
  จากนั้นแวะช้อปปิ้ง ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน ซึ่งท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ 
  โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ าจิ้มปรุง 
  รสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย 
  ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางกลับสนามบินอินชอน 

http://english.visitkorea.or.kr/
http://www.my-land.co.kr/


 

 

20.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน T’WAY  เที่ยวบินที่ TW101  
00.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…….. 

 
  

ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถ ท่านละ 50,000 วอน (1,750บาท) / เด็กเก็บทิปเท่าผู้ใหญ่ 
ส่วนทิปหัวหน้าทัวรแ์ล้วแต่ความพึ่งพอใจ  
ขออนุญาติเก็บทิปที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี เด็ก 
INF 

(0-2ปี) 

พักเดี่ยว จอย
แลนด์ ผู้ใหญ ่1 

+ เด็ก 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 
06-10 มีนาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 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 
11-15 เมษายน 62 18,900 18,900 18,900 18,900 6,900 5,500 8,900 
13-17 เมษายน 62 18,900 18,900 18,900 18,900 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 
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 

ราคานี้เป็นราคาเฉพาะกรุ๊ปหน้าร้านเท่านั้น หากเป็นกรุ๊ปเหมาสอบถามราคาอีกครั้ง 
ราคานี้เฉพาะลูกค้าที่คนไทยถือพาสสปอร์ตไทยเท่านั้น 

 

ประกาศ 
1. พาสสปอร์ตต้องมีอายุก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
2. ในกรณีที่ท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม หรือได้รับการปฏิเสธการ 
    ออกนอก-เข้าประเทศไทยหรือการถูกปฏิเสธเข้า-ออกประเทศเกาหลี ทางบริษัทฯขอสงวนสทธิการคืนเงินส่วน 
    ใดๆรวมทั้งค่าเครื่องบินให้แก่ท่าน 
3. ทัวร์นี้จัดให้ลูกค้าที่มีความประสงค์ท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านที่ไม่สามารถเดินทาง 
    ร่วมกับทัวร์ทุกวัน(หมายถึงลูกค้าต้องการใช้แค่ตั๋วเครื่องบินกับที่พัก) โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบบริษัททราบก่อน 
    เดินทาง ทางบริษัทขอเก็บเพิ่มท่านละ 500 USD 
4. ในกรณีไม่ร่วมลงร้านช้อปปิ้ง ได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพรตับ, ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง, โรงงาสาหร่าย,  
    COSMETIC CENTER, DUTY FREE ฯลฯ ทางบริษัทขออนุญาติขอเก็บค่าปรับร้านละ 80 USD ซื้อหรือไม่ 
    ซื้อขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับซื้อสินค้าใดๆทั้งสิน 
5. การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า  
    อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนั้นแต่จะค านึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและผลประโยชน์
ของ 
    หมู่คณะเป็นส าคัญ โดยไม่ท าให้มาตราฐานการบริการลดน้อยลง 

 
ราคาทัวร์นี้รวม 

• ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป รวมน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน และสามารถถือ
ขึ้นเครื่องได้ 10 กิโลกรัม/ท่าน 

• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 



 

 

• โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จ านวน 3 คืน  

• บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ 

• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ 

• ค่ารถรับ-ส่งและน าเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ช านาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 
อัตรานี้ไม่รวม 

• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 50,000 วอน หรือเป็นเงินไทย 1,750 บาท ต่อท่านตลอดทริป(ขอ
อนุญาติเก็บทิปที่สนามบินสุวรรณภูมิ) 

• ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจ) 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ  

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %    

• ค่าน้ าหนักกระเป๋าเกิน 

• ค่าวีซ่าส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวหรือชาวต่างชาติ (กรณีชาวต่างชาติ ขอเก็บค่าทัวร์เพ่ิม 5,000 บาท 
และลูกค้าต้องเป็นผู้ด าเนินการขอวีซ่าเอง)  
 

หมายเหตุ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง 20 คนข้ึนไป 

• ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ ามันเพ่ิม
ตามความเป็นจริง 

• ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้ 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุ
สุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและ
ผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก 

• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือ
ทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความ
ประมาทของตัวท่านเอง 

• กรณีท่ีสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

• กรณีท่ีท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศ
ที่ระบุไว้  เนื่องจากการครองครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  

• กรณีท่ีท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูก
ปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

• เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

• ช าระค่ามัดจ า ท่านละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน (ส าหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ขอเก็บมัดจ า
ท่านละ 10,000 บาท) 

• ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือภายใน 25-30 วัน ก่อนออกเดินทาง 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจ าเต็มจ านวน 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด 

• กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัด
จ าที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

• เมื่อออกตั๋วแล้วหากท่านมีเหตุบางประการท าให้เดินทางไม่ได้ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบาย
ของสายการบิน 
 

ข้อแนะน าเพิ่มเติม ส าหรับผู้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ 

1. ผู้เดินทางท่ียังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี 

2. ผู้เดินทางท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจ าตัว
ข้าราชการ หรือใบรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี 

3. ผู้เดินทางท่ีท าเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะ
ต้องใช้ในบางกรณี 



 

 

4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดู
ในบางกรณี อ่านเอกสารโปรแกรมทัวร์ในละเอียดชัดเจน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว,เที่ยวบิน,วันเดินทาง เพื่อ
ประโยชน์แก่ตัวท่านเองในกรณีท่ีต้องตอบค าถามท่ีด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 
 

 
 


