
 
 
 
 

 

เดนิทางโดยสายการบนิจนิแอร ์โหลดกระเป๋าได ้15 กโิลกรมั 

พกัซอรคัซาน 1 คนื / โซล 2 คนื 

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขาไป LJ002 BKK - ICN 01.05 – 08.25 

ขาไป LJ004 BKK - ICN 22.25 – 05.40+1 

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขากลบั LJ001 ICN - BKK 19.55 – 23.35 

ขากลบั LJ003 ICN - BKK 17.10 – 21.10 



 
 
 
 

 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์ก่อนประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง หาก
ท่านตอ้งการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจา้หนา้ที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ความลา่ชา้ของ

เทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์
แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชงิพาณิชย์ หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตุผลต่างๆทีอ่ยู่เหนือความ

ควบคมุของบรษัิท ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

(พกัหอ้งละ2–3 ทา่น) 

พกัเดีย่ว เทีย่วบนิ 

05 – 09 ตลุาคม 61 16,900.- 6,500.- LJ 002 01.05 – 08.25 / LJ 001 19.55-23.35 

07 – 11 ตลุาคม 61 16,900.- 6,500.- LJ 002 01.05 – 08.25 / LJ 001 19.55-23.35 

11 – 15 ตลุาคม 61 วนัคลา้ยสวรรคต ร.9 18,900.- 6,500.- LJ 002 01.05 – 08.25 / LJ 001 19.55-23.35 

13 – 17 ตลุาคม 61 วนัคลา้ยสวรรคต ร.9 18,900.- 6,500.- LJ 002 01.05 – 08.25 / LJ 001 19.55-23.35 

17 – 21 ตลุาคม 61 17,900.- 6,500.- LJ 002 01.05 – 08.25 / LJ 001 19.55-23.35 

21 – 25 ตลุาคม 61 วนัปิยมหาราช 18,900.- 6,500.- LJ 002 01.05 – 08.25 / LJ 001 19.55-23.35 

25 – 29 ตลุาคม 61 17,900.- 6,500.- LJ 002 01.05 – 08.25 / LJ 001 19.55-23.35 

01 - 05 พฤศจกิายน 61 16,900.- 6,500.- LJ 004 22.25–05.40+1/LJ 001 17.10-21.10 

09 - 13 พฤศจกิายน 61 16,900.- 6,500.- LJ 004 22.25–05.40+1/LJ 001 17.10-21.10 

*** ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก *** 
ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 8,900 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 8,900 บาท 

 
วนัแรก กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
21.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประต ู4เคานเ์ตอร ์D 

 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
 

***หมายเหต ุชว่งต ัง้แตว่นัที ่28 ตลุาคม 2561 เป็นตน้ไป เปลีย่นเวลานดัหมายเป็น 19.30น. 
เปลีย่นไฟลท ์LJ 004 เป็นตารางฤดหูนาว โดยออกเวลา 22.25 – 05.40+1 *** 

 

วนัทีส่อง อนิชอน – เกาะนาม ิ- วดันกัซานซา  
01.05 น. เหริฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JIN AIRเทีย่วบนิที ่LJ 002 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่โมง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
08.25 น. เทีย่วบนิLJ002เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2ช.ม.) 

 น าท่านสู่ เกาะนาม ิเกดิขึน้จากผลของการกัน้น ้าเพื่อสรา้งเขื่อน มีพื้นที่ประมาณ 270 ไร่ มีลักษณะเป็นรูป
พระจันทรค์รึง่เสีย้ว บนเกาะนีม้ชี ือ่เสยีงในหมูค่นเกาหลมีานานเนื่องจากมธีรรมชาตทิีส่วยงามยังมสีตัวเ์ล็กๆอาศัย
อยู่ตามธรรมชาตเิชน่ กระรอก กระแต นก หงส ์ห่าน รวมถงึนกกระจอกเทศดว้ย และทีน่ี่จะน าสายไฟลงใตด้นิ
ทัง้หมด เพยีงรักษาความเป็นธรรมชาตเิอาไว ้โดยชว่งเวลาทีม่นัีกท่องเทีย่วมามากทีส่ดุจะเป็นชว่งฤดูใบไมร้่วง 
เพราะตน้ไมม้ากมายทีน่ี่จะเปลีย่นสเีหลอืง สแีดง สสีม้ โดยเฉพาะทางเดนิใตต้น้แปะก๊วยที่จะเปลีย่นใบเป็นสี



 
 
 
 

 

เหลืองสดสวยงามมาก แต่ที่นี่คนจะเยอะตลอดทุกฤดู ทวิทัศน์ของสถานทีเ่คยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครทวีี 
Winter Love Song อันโด่งดังไปทั่วเอเชยี พรอ้มมเีวลาใหท้่านไดเ้ก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจสดุแสนโร
แมนตคิเปรยีบประหนีง่ดจุทา่นเป็นพระ-นาง ในละครเลยทเีดยีว อสิระตามอธัยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่1) บรกิารท่านดว้ย เมนู ทคัคาลบ ีหรอื ไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหลี
อาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงชนุชอน โดยน าไกบ่ารบ์คีวิ มนัหวาน ผัดกะหล ่าตน้    กระเทยีม ต๊อกหรอืขา้วปัน้ และซอส
มาผัดรวมกนับนกระทะแบนด าคลกุเคลา้ทกุอยา่งใหเ้ขา้ที ่รับประทานกบัผัดกาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่ซกโซ เมอืงประมงชายฝ่ังทะเลตะวันออกทีเ่งียบสงบ ฝ่ังหนึง่ของเมอืงนี้ถูกขนาบเอาไวด้ว้ย

เทือกเขาซอรัคซานและอกีฝ่ังหนึ่งของเมอืงก็ถูกขนาบเอาไวด้ว้ยทะเลตะวันออก ที่นี่จงึเป็นอกีเมอืงที่ตกเป็น
จดุหมายปลายทางของนักเดนิทางหลายคนเพราะสามารถทอ่งเทีย่วไดท้ัง้แบบเดนิป่าขึน้เขาดธูรรมชาตหิรอืชมววิดู
คลืน่เลน่น ้าทะเล ผูค้นสว่นใหญข่องทีน่ีป่ระกอบอาชพีประมง รา้นคา้รมิทางเต็มไปดว้ยรา้นขายอาหารทะเล แถมยัง
เป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีแ่ฟนละครเกาหลไีมค่วรพลาด เพราะทีน่ีเ่ป็นหนึง่ในสถานทีถ่า่ยท าละครเกาหลชีือ่ดังอยา่ง รัก
นี้ชัว่นรัินดร ์Autumn In My Heart ทีเ่คยท าเอาน ้าตาของหลายต่อหลายคนไหลกันพรากๆ ใหก้ับความรักสาม
เศรา้ของพระนาง จากนัน้น าทา่นชม วดันกัซานซา ตัง้อยูใ่กลช้ายหาดนักซานซึง่อยูท่างตอนเหนอืของเมอืงคังนงึ 
ในชว่งหนา้รอ้นเต็มไปดว้ยผูค้นมาตากอากาศและเล่นน ้าทะเล หนา้หนาวท่านอาจจะพบกับการตากปลาหมิะ วัด
แห่งนี้มีพระพุทธรูปอันเก่าแก่ทางประวัตศิาสตร์ สรา้งขึน้ในสมัยชลิล่าเมืองราวพันกว่าปีที่แลว้โดยพระอยึซัง 
นมสัการเจา้แมก่วนอมิ องคย์นืทีสู่งถงึ 16 เมตร ตัง้ตระหง่านอยู่กลางแจง้บนยอดเขาชนิซองบอง คอยปกป้อง
ชาวเมอืงเกาหลแีละชาวประมง โดยหันพระพักตรส์ูท่ะเลตะวันออก – ประเทศญีปุ่่ น   และมจีุดชมววิชือ่ดังตามบท
กวเีกาหลเีพือ่ชมพระอาทติยข์ึน้ยามเชา้ ทีศ่าลา “อลุซนัแด”  

    



 
 
 
 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2) บรกิารทา่นดว้ย เมนู โอซมับโูกก ิหรอื OSAM หมแูละปลาหมกึ
ผัดน ้าคลุกคลกิยา่งบารบ์คีวิหมกัสไตลส์มยัใหมเ่กาหลคีนตา่งประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานเผ็ด
เล็กนอ้ย โดยการน าบารบ์คีวิหมปูลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน ้าซปุปรงุรส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ น าทา่นสู ่ILSUNG RESORT HOTEL, I PARK RESORT , GIMHO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  
 
วนัทีส่าม สถาบนัสอนท ากมิจ ิ+ ถา่ยรปูฮนับก – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– โซลทาวเวอร ์ - ตลาดทงแดมนุ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3) 

น าท่านสู ่สถาบนัสอนท ากมิจ ิหรอื KIMCHI SCHOOL ชมวธิกีารท ากมิจ ิผักดองทีส่ามารถเก็บไวไ้ดน้านและเป็น
อาหารทีข่ ึน้โต๊ะชาวเกาหลทีุกมือ้ ปัจจุบันกมิจเิป็นทีน่ยิมแพร่หลาย มรีสชาตขิองกมิจจิะเป็นรสเผ็ด เปรีย้ว และมี
กลิน่ฉุน แมปั้จจุบันมบีรษัิทอาหารผลติกมิจสิ าเร็จรูปหรอืแบบสดขายตามหา้งสรรพสนิคา้ก็ตาม แต่ชาวเกาหลกี็ยงั
นยิมท ากมิจกินิเองทีบ่า้น กมิจถิูกจัดเป็นหนึง่ในหา้อาหารสขุภาพโดยเฮลทแ์ม็กกาซนี โดยใหเ้หตุผลว่ากมิจอิดุม
ดว้ยวติามนิ ชว่ยในการยอ่ยอาหาร และอาจจะชว่ยรักษาโรคมะเร็ง สรรพคุณในกมิจไิดม้าจากหลายปัจจัยเพราะวา่
กมิจทิ ามาจากผักกาดขาว หัวหอม และกระเทียม ผักทัง้สามอย่างนี้ก็เป็นทีท่ราบกันดีอยู่แลว้ว่ามปีระโยชน์ต่อ
สขุภาพ กมิจยิงัมโีปรไบโอตกิสแ์ลคโตแบซลิลัสทีใ่หก้รดแลคตกิ หลังจากการหมกัเหมอืนในโยเกริต์ดว้ย อกีทัง้กมิ
จมิพีรกิแดงเป็นสว่นผสมหลักซึง่ก็มปีระโยชนต์อ่สขุภาพ ทัง้นีท้า่นจะไดท้ดลองท ากมิจดิว้ยตัวทา่นเองและสามารถ
น ากลับมาเป็นของฝาก พเิศษ..... เก็บภาพความประทับใจดว้ยการ  ใสช่ดุประจ าชาตขิองเกาหลใีต ้ชุดฮนับก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่าน เพลดิเพลนิกับ เอเวอรแ์ลนด ์ Everland ถือว่าเป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ทีสุ่ดของเกาหล ี
ตัง้อยูท่ี ่เมอืงยงอนิ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ เอเวอรแ์ลนดนั์น้ถอืวา่เป็นเหมอืน “ดสินียแ์ลนดเ์กาหล”ี เลยก็
วา่ได ้แถมถกูนติยสาร Forbes จัดอนัดับใหเ้ป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนยิมของโลก ในที ่ค.ศ. 2005 โดยแตล่ะปีจะ



 
 
 
 

 

มนัีกท่องเทีย่วมาเยอืนสวนสนุกแหง่นีก้วา่ 9 ลา้นคน ทีต่ัง้ของสวนสนุกเอเวอรแ์ลนดนั์น้เหมอืนสวนสนุกในฝันจรงิๆ 
เพราะอยู่ท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาต ิสวยเหมอืนในเทพนยิาย ดา้นในถูกแบง่ออกเป็น 5 โซนใหญ่ๆ ใหเ้ลอืน
เลน่กนัไดต้ามใจชอบ ทัง้ เครือ่งเลน่หวาดเสยีวเชน่ รถไฟเหาะไมท้ีส่งูทีส่ดุในโลก สวนดอกไมท้ีม่ดีอกไมน้านาชาติ
สลับสับเปลีย่นมาออกดอกใหนั้กท่องเทีย่วถา่ยรูปกนัไดต้ลอดทัง้ปี อกีทัง้เอเวอรแ์ลนดย์ังมสีวนสตัวซ์าฟารอีกีดว้ย 
และสัตวท์ีเ่ป็นดาราดังของทีน่ี้คอืเจา้ตัว ไลเกอร ์หรอืลูกแฝดผสมระหวา่งสงิโตเพศผูแ้ละเสอืเพศเมยี ทีถ่อืว่าเป็น
ลกูแฝดไลเกอรค์ูแ่รกในโลกทีต่อ้งมาดทูีเ่อเวอรแ์ลนดท์ีเ่ดยีวเทา่นัน้ นอกจากนีอ้กีหนึง่สตัวท์ีนั่กทอ่งเทีย่วพากนัชืน่
ชอบในความน่ารักคือ เจา้หมีที่สามารถฟังค าสั่งและสื่อสารกับคนขับรถได  ้อีกทัง้ยังเป็นที่ถ่ายท า MV เพลง 
Wonderful ของวง Momoland อกีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่4) บรกิารทา่นดว้ย เมนู หมยูา่งเกาหล ีหรอื คาลบี ้เป็นอาหาร
พืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกนัดทีั่วโลก มรีสชาตกิลมกลอ่ม โดยน าหมสูว่นทีต่ดิกบักระดกูไปยา่งบนเตาถา่น
แบบดัง้เดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เครือ่งเคยีงหลากชนดิ น ้าจิม้เตา้เจีย้ว และน ้าซปุสาหร่าย รับประทานคลา้ย
กบัเมีย่งค าของไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

น าทา่นสู ่ โซลทาวเวอร ์หรอื นมัซาน ทาวเวอร ์ไมร่วมคา่ลฟิต ์ เป็นหนึง่ในแหลง่ทอ่งเทีย่วส าคัญของเมอืงโซล
เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 1980 ตัง้อยู่บนยอดเขานัมซัง สูง 236 เมตร ใหว้วิเมอืงโซลและบรเิวณรอบๆแบบ พา
โนรามา่ นับวา่เป็นหนึง่ในทาวเวอรท์ีใ่หว้วิสวยทีส่ดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ไดรั้บการ renovate ใหมปี่ 2005 จงึได ้
ชือ่ใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ทีเ่พิม่ขึน้มานัน้ย่อมาจาก new look หรอื รูปแบบใหม่ โดยมกีารปรับเปลีย่น
และพัฒนาการต่างๆ ทัง้การใหแ้สงไฟทีห่ลากหลายและสวยงามขึน้ รวมถงึภายในทีต่กแต่งใหม ่โดยมรีา้นอาหาร
บนหอคอยทีจ่ะหมนุครบรอบทุกๆ 48 นาท ีชือ่ว่า N Grill และหอ้งน ้าตกแตง่สไตลอ์วกาศ จุดไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ด ้
เลยเมือ่มาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็คอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจชือ่ดัง  Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่คูรั่กทีม่า



 
 
 
 

 

คลอ้งกญุแจทีจ่ะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคูรั่กไวบ้นแมก่ญุแจ แลว้น าไป
คลอ้งไวก้ับราวเหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานทีถ่่ายท าถ่ายรายการตา่งๆ ไมว่่าจะเป็นรายการ 
We Got Married ,Running Man และละครเรือ่ง You Who Came From The Star พระนางก็มาคลอ้งกญุแจคู่รัก
กนัทีน่ี ่อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอยตามอธัยาศัยหรอืคลอ้งกญุแจคูรั่ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5) บรกิารทา่นดว้ย เมน ูBibimbab หรอื บบีมิบบั + ชาบชูาบู

สกุ ีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ยหมสูไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มน ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อู
ดง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทาน ชาบชูาบ ูพรอ้มขา้วสวยเสริฟ์ พรอ้ม ขา้วสตูรดั่งเดมิของเกาหลซี ึง่น าเอาขา้วสวย ผัก
ตา่งๆ เชน่ ถัว่งอก ผักกาดเห็ดหอม สาหรา่ย และซอสสแีดงมาผัดรวมกนั ซึง่ก็จะไดร้สชาตแิบบเกาหล ี

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ย่านศูนยก์ารคา้แหล่งชอ้ปป้ิงทีช่ ือ่ไดว้่าใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี ทงแดมุน ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณ
ประตเูมอืงโบราณทางทศิตะวันออกทา่นสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีน่ี้อาท ิเสือ้ผา้บรุษุ-สตร ีรองเทา้
บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของที่ระลกึ ชุดเครื่องครัวถุงน่องถุงเทา้ผา้พันคอโดยท่านจะได ้สัมผัส กับ 

บรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ ทงแดมนุ ดไีซน์ พลาซา่ แอนด ์พารค์ ยังเป็นสถานที่
ถ่ายท าซรียีส์ดุฮติอยา่ง You Who Came From The Stars และมวิสคิวดิโีอของ 2NE1 เพลง Come 
Back Home อกีหนึง่ไฮไลทข์องทีน่ี่คอื LED ROSE GARDEN ใหไ้ดช้มกันดว้ย กับดอกกหุลาบทีต่ดิ
ไฟ LED มาประดับกวา่ 25,550 ดวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั L’ART GIMPO HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 



 
 
 
 

 

วนัทีส่ ี ่  ศนูยโ์สมรฐับาล – พระราชวงัเคยีงบอ๊ค – Cosmetic Shop - DUTY FREE – คลองชองเกชอน - ชอ้ปป้ิง
ตลาดเมยีงดง          

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6) 
น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที่มอีายุ 6 ปีซึง่ถือว่าเป็นโสมที่มี
คุณภาพดทีีส่ดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เท่า
กลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถืออกีไม่ไกลจากกันมากนัก จากนัน้น าชม บลูเฮาส์

ท าเนียบของประธานาธบิด ี(ระหว่างรถแลน่ผ่านไมอ่นุญาตใหถ้่ายภาพหรอืวดีโีอใดๆทัง้สิน้) แวะถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ
กับอนุสาวรยี ์นกฟีนกิซ ์สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ และชมทัศนยีภาพอนัสวยงามของภเูขารูปหัวมังกร และวงเวยีน
น ้าพุ ซึง่นับเป็นจุดทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของกรุงโซล  จากนัน้ชม พระราชวงัเคยีงบ็อค ซึง่เป็นพระราชวังไมโ้บราณ
ทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 หรอืในอดตีกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มหีมู่พระทีน่ั่งมากกว่า 
200 หลัง แต่ไดถู้กท าลายไปมากในสมัยทีญ่ีปุ่่ นเขา้มาบกุยดึครอง ทัง้ยังเคยเป็นศนูยบ์ัญชาการทางการทหารและ
เป็นทีป่ระทับของกษัตรยิ ์ ปัจจบุนัไดม้กีารกอ่สรา้งหมูพ่ระทีน่ั่งทีเ่คยถกูท าลายขึน้มาใหมใ่นต าแหน่งเดมิ ถา่ยภาพคู่
กบัพลับพลากลางน ้าเคยีงเฮวร ูทีซ่ ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันบิาตตา่งๆ ส าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขก
เมอืง  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่7) บรกิารท่านดว้ย เมนู Samgyetang หรอืเมนูไกตุ่น๋โสม
อาหารในวังในสมยักอ่น ปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กนัวา่บ ารงุและเสรมิสขุภาพ ภายในตัวไกจ่ะ
มขีา้วเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกว่า กักตุก ีเสน้ขนมจนี เหลา้
โสม พรกิไทยด า และเกลอื 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นน าท่านสู่ Cosmetic Shop เป็นศูนย์รวมของเครื่องส าอางของเกาหลี อาทเิช่นROJUKISS, LOTREE, 

ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่น าเขา้มาจากทั่วโลกอสิระท่านเลือกซือ้ไดต้ามอัธยาศัยชม 
จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ีทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนดิ อาท ิ
น ้าหอม เสือ้ผา้เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯหากพอมเีวลาพาท่านเดนิชม คลองชองเกชอน 
ซึง่เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายกุว่า 600 ปี ทีท่อดผ่านใจกลางเมอืงหลวง แต่ในปัจจุบันไดม้กีารพัฒนา และ
บรูณะคลองแห่งนี้ข ึน้มาใหม ่ท าใหก้รุงโซลมคีลองทีย่าวกว่า 6 กโิลเมตร ทีม่แีต่น ้าใส จนสามารถมองเห็นตัวปลา
หลากพันธท์ีก่ าลังแหวกวา่ยไปมา ปัจจบุนัโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็นสถานทีจ่ัดกจิกรรมตา่งๆ อาท ิงานแสดง
ศลิปะตา่งๆ งานดนตร ีนทิรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยงัมสีวนสาธารณะทัง้สองฝ่ังคลอง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่8) บรกิารทา่นดว้ย เมน ูคมัจาทงั หรอื Gamjatang  แกงซีโ่ครง
หม ูซึง่จะใสผั่กและมนัฝร่ัง เนือ้หมตูดิซีโ่ครงนุ่มมากๆ รสชาตแิกงก็จัดจา้น ทา่นคูก่บัขา้วสวยรอ้นๆ 

 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่น เมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็น

อยา่งไร กา้วล ้าน าสมยัเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี ้พบกบัสนิคา้วัยรุน่ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน 
เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบหนึง่ ซึง่เมยีงดงแหง่นีจ้ะมวีัยรุน่หนุ่ม
สาวชาวโสมไปรวมตวักนัทีน่ีก่วา่ลา้นคนในแตล่ะวัน  

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

วนัทีห่า้      ฮอกเกนามู – น า้มนัสนเข็มแดง  – ชอ้ปป้ิงย่านฮงแด - ถ่ายภาพ 3  มติ ิ– ICE MUSEUM - ซุปเปอร์
ละลายเงนิวอน -  สนามบนิอนิชอน - กรงุเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่9) 
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปดูแลสขุภาพกันที่ ฮอกเกนามู ซึง่เป็นสมนุไพรทีท่ั่วโลกยอมรับ รวมถงึสถาบันต่างๆ ว่า
เป็นสมนุไพรทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุในการบ ารุงตับและดแูละตับของเรา ซึง่จะเป็นสมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจุบนั ท่าน
จะไดช้มการสาธติ การทดลองว่าสมนุไพรชนดินี้มคีุณค่าเพยีงใดต่อโลกใบนี้ ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบน
ภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลรีุ่นใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ย
ดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี่ สารตกคา้งจาก
อาหารและยาแลว้น าทา่นสู ่น า้มนัสนเข็มแดง  ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดง
จากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจัิยที่ประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็น
น ้ามันสนเข็มแดงภูมปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็นภูเขาประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นตโ์ดยกว่าจะมาเป็นน ้ามันสนเข็ม
แดงได ้1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัมมาสกดัเอาน ้ามนัมาผลติและวจิัยออกมาเป็นน ้ามนัสน
นีส้ามารถชว่ยในการลดระดับไขมนัในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ี  จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด HONGDAE อยู่
ใกลก้บัมหาวทิยาลยัศลิปะฮงอกิ ทีม่ชี ือ่เสยีงมากของเกาหลบีรรยากาศจงึสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอน
กลางวันฮงแดเป็นถนนทีส่ามารถเดนิ ชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวยสดุอารต์แบบราคานักศกึษา และอัพเดตสตรที สไตล ์
จากแฟชัน่นสิตา้ตัวจรงิสว่นกลางคนืเป็นแหล่งปารต์ีท้ี ่chic สดุในโซล จากนัน้น าท่าทัง้ชม ถา่ยภาพ 3 มติ ิเคล็ด
ลับงานศลิปะแหง่ภาพ” ทีท่ าใหท้า่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัศลิปะแนวใหมเ่ป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มติเิหมอืนภาพวาด
มชีวีติและหลดุออกมาจากแผน่เฟรมภาพแนวคดิรปูแบบใหมเ่ป็นความคดิสรา้งสนัและจนิตนาการของการสรา้งภาพ
โดยใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลือ่นไหว
ของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ ชม พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง ICE MUSEUM ปะตมิากรรมน ้าแข็งตัง้อยู่ในกรุงโซลเป็น



 
 
 
 

 

สถานทีจั่ดโชวน์ ้าแข็งแกะสลักนักทอ่งเทีย่วสามารถสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นตดิลบกวา่สบิองศาและชมน ้าแข็งทีถ่กู
แกะสลักออกมาเป็นรปูรา่งตา่งๆ ไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์ 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10) บรกิารท่านดว้ย เมนู จมิดกั เป็นไกพ่ะโลผ้ดักบัวุน้เสน้
และผักอรอ่ยมากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง ยา่นมหาวทิยาลยัฮงอกิ  อยูใ่กลก้ับมหาวทิยาลัยอฮีวา มหาวทิยาลัยสตรทีีม่ชี ือ่เสยีงของ

เกาหล ีเป็นถนนทีส่ามารถเดนิชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวยสุดอารต์แบบราคานักศกึษา และอัพเดตสตรที สไตล ์จาก
แฟชั่นนิสตา้ตัวจรงิส่วนกลางคืนเป็นแหล่งปาร์ตี้ที่ chic สุดในโซล จากนั้นเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซือ้ของ 
(ละลายเงนิวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหนิซเีรยีลช็อกโก  ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอย
ของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้  และยังมหีมอน
สขุภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง( มามา่เกาหล)ี สมควรเวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

19.55 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่LJ 001 บรกิาร SNACK BOX บนเครือ่ง 
23.35 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

*** หมายเหต ุ: ต ัง้แตก่รุป๊วนัที ่28 ตลุาคม 2561 เป็นตน้ไป เปลีย่นไฟลทบ์นิเป็น LJ 003   
เป็นตารางชว่งฤดหูนาว โดยออกเวลา 17.10 – 21.10 น. *** 

 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 40,000 วอน (ประมาณ 1,400 บาท) 
ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีส่นามบนิไทย  

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

 

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

ในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆท ัง้ส ิน้  
เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบรษิทัแลว้ 

 
การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีเ้นือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ 
และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมูค่ณะ

เป็นส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง  
 

**ทวัรน์ีจ้ดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทวัรท์กุวนัเทา่น ัน้  หากทา่นไมส่ามารถรว่มทวัร ์  
ทกุวนั แคส่มคัรมารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่น
ไมร่ว่มทวัรใ์นบางวนั หรอื ลกูคา้ไมล่งรา้นทีร่ฐับาลเกาหลสีนบัสนนุ ซึง่ไดแ้กร่า้นศนูยโ์สมรฐับาล, ศนูยส์มนุไพรบ ารงุ
ตบั, ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง, Duty free ทางบรษิทัฯ จะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่ว
เอง รา้นละ 100 USD(กอ่นซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม)** 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ 



 
 
 
 

 

แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 
ราคาทวัรน์ีร้วม 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดัไปกลับพรอ้มกรุ๊ป 
น า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 15 กโิลกรมัตอ่ทา่น/หิว้ข ึน้เครือ่งได ้12 กโิลกรมั 

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

 
อตัรานีไ้มร่วม 

• คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  40,000 วอนหรอื 1,400 บาท ตอ่ทา่นตลอดทรปิ สว่นหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่
ความพงึพอใจของทา่น 

• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ  
• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่า่ย 3 %    
• คา่น ้าหนักกระเป๋าเกนิ 15 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ

 

หมายเหต ุ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึน้ไป 
• ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตามความเป็น

จรงิ 
• ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื

เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทาง
เป็นหลัก 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ 
การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอืทรัพยส์นิสญูหายอนั
เนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบตัเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

• กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุ
ของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศทีร่ะบไุว ้ 
เนือ่งจากการครองครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม  

• กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

• เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 
• ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน ***ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท*** 
• ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 



 
 
 
 

 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
• กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ าทีน่ั่งกบั

ทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มดั
จ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

• เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็นนโยบาย
ของสายการบนิ 
 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้

1. ผูเ้ดนิทางทีย่งัคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรณุาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ
ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรยีมบัตรประจ าตัวขา้ราชการ 
หรอืใบรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางทีท่ าเลม่พาสปอรต์ใหมเ่นื่องจากเลม่เกา่หมดอายใุหพ้กหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น
บางกรณี 

4. กรณุาพกบตัรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตวั ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบางกรณี 
อา่นเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชดัเจน ทัง้สถานทีท่อ่งเทีย่ว,เทีย่วบนิ,วันเดนิทาง เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเองใน
กรณีทีต่อ้งตอบค าถามทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง 
 


