
 
 
 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางโดยสายการบนิจนิแอร ์โหลดกระเป๋าได ้15 กโิลกรมั 

พกัสกรีสีอรท์ 1 คนื / โซล 2 คนื 
 

 โรแมนตกิสดุๆที ่เกาะนาม ิ
 สมัผัสความสนุกสดุมนัสก์บัการเลน่สกบีนลานสกขีนาดใหญ ่ณสกรีสีอรท์ทีต่ดิอนัดับ1ใน3 ของเกาหล ี
 ลอตเต ้ทาวเวอร ์ตกึทีส่งูทีส่ดุในเกาหล ีและตดิอนัดับ 5 ของโลก 
 ลอตเต ้อควาเรยีมเพลดิเพลนิกบัสตัวน้ํ์านานาชนดิ 
 สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วลิดเ์ป็นสวนสนุกแหง่หนึง่ตัง้อยูใ่นกรงุโซล สวนสนุกในรม่และกลางแจง้ 
 คลอ้งกญุแจคูรั่กทีโ่ซลทาวเวอร(์ไมร่วมคา่ลฟิท)์ 
 ชอ๊ปป้ิงตลาดดังเมยีงดง,ตลาดฮงแด 
 สะพานลอยฟ้า แลนดม์ารก์แหง่ใหมก่รงุโซลSeoullo 7017 
 ชมทีม่าของสาหรา่ยทีน่ยิมในเกาหล ีณ โรงงานสาหรา่ยใหท้า่นไดช้มิสาหรา่ยเกาหลแีท ้ๆ  
 ใหท้า่นลองท าคมิบบัพเิศษ!!! พรอ้มทัง้สวมชดุประจําชาตเิกาหลใีต ้ชุดฮนับก 
 สายการบนิจนิแอร ์บรกิารอาหารแบบ SNACK BOX บนเครือ่ง 
 เต็มอิม่ เมนูบฟุเฟ่ตข์าปยูกัษเ์บยีร ์ไวน ์ไมอ่ัน้ 



 
 
 

 

 รวมอาหารท ัง้หมด 10 มือ้ 
 พเิศษ!!!Free Wi-Fi ตลอดการเดนิทาง 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

::ราคาโปรโมช ัน่!!!ไมม่รีาคาเด็ก:: 

02 – 06 ธ.ค. 60  วนัพอ่ 20,900.- 6,500.- 

06 – 10 ธ.ค. 60  วนัรฐัธรรมนญู 20,900.- 6,500.- 

10 – 14 ธ.ค. 60วนัรฐัธรรมนญู 20900.- 6,500.- 

13 – 17 ธ.ค. 60 19,900.- 6,000.- 

14 – 18 ธ.ค. 60 19,900.- 6,000.- 

18 – 22 ธ.ค. 60  20,900.- 6,000.- 

22 – 26 ธ.ค. 60 23,900.- 6,000.- 

23 – 27 ธ.ค. 60 23,900.- 6,000.- 

26 – 30 ธ.ค. 60 23,900.- 6,000.- 

30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 61  วนัปีใหม ่ 28,900.- 7,900.- 

01 - 05 ม.ค. 61  วนัปีใหม ่ 27,900.- 7,900.- 

ราคาอืน่ๆ  

1. เด็กทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 6,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ราคา 6,900 บาท 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ  (สวุรรณภมู)ิ 

ส าหรบัเทีย่วบนิ LJ004 22.40 – 06.00+1 
19.30 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกประต ู4เคานเ์ตอร ์D 

 สายการบนิจนิแอร ์(LJ) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  
22.40 น. เหริฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ  JIN AIR เทีย่วบนิที ่LJ 004 (บนิประมาณ 4.30 – 05.00 ช ัว่โมง) 
 
วนัทีส่อง เกาะนาม-ิเลน่สก ีณ ลานสก ี(เต็มอิม่สก)ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขาไป LJ004 BKK - ICN 22.40 - 06.00+1 

สายการบนิจนิแอร ์JIN AIR (LJ) 

ขากลบั LJ003 ICN - BKK 17.25 – 21.25 
เนือ่งจากสายการบนิจนิแอรม์บีนิไปประเทศเกาหลวีนัละ 2 เทีย่วบนิ / วนั หากทา่นตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบั
กรุงเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วนักอ่นเดนิทาง หากทา่นตอ้งการจองตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการ
เดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกนั 

ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิ
พาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยูเ่หนอืความควบคมุของบรษัิท ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไม่

สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 



 
 
 

 

06.00 น. เทีย่วบนิLJ004เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2ช.ม.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากนัน้นําทา่นสูเ่มอืงชนุชอน ลงเรอืเดนิทางสู ่ เกาะนามิโดยใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีชมววิ ทวิทัศนข์อง
สถานทีเ่คยใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยทําละครทวี ี Winter Love Song อนัโดง่ดังไปทั่วเอเชยี พรอ้มมเีวลาใหท้า่นได ้
เก็บภาพอนัสวยงามน่าประทับใจสดุแสนโรแมนตคิเปรยีบประหนีง่ดจุทา่นเป็นพระ-นาง ในละครเลยทเีดยีว 
อสิระตามอธัยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่ 1)บรกิารทคัคาลบ ีหรอืไกบ่ารบ์คีวิผัดซอสเกาหลอีาหารเลือ่งชือ่
ของเมอืงชนุชอน โดยนําไกบ่ารบ์คีวิ มนัหวาน ผัดกะหลํ่าปล ีกระเทยีม ต๊อกหรอืขา้วปัน้ และซอสมาผัดรวมกนั
บนกระทะแบนดําคลกุเคลา้ทกุอยา่งใหเ้ขา้ที ่รับประทานกบัผัดกาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปสมัผัสความสนุกสดุมนัสก์บัการเลน่สกบีนลานสกขีนาดใหญ ่ณสกรีสีอรท์ทีซ่ ึง่ลานสกี
แหง่นีจ้ะมคีวามทา้ทายใหท้า่นไดส้มัผัสดว้ยเนนิหมิะ ประกอบไปดว้ยเนนิสกถีงึ 2 เนนิดว้ยกนั แบง่เป็นเนนิสกี
สําหรับผูฝึ้กหัดเลน่ 1 เนนิ, และเนนิสําหรับผูท้ีเ่ลน่ชํานาญแลว้ 1 เนนิ มเีวลาใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลน่สกอียา่ง
เต็มที ่สําหรับทา่นทีไ่มเ่ลน่สก ีหรอื สโนสเลด ก็สามารถถา่ยรปูรอบๆ ลานสก ีหรอื หาเครือ่งดืม่ ของวา่ง รอ้นๆ 
ทานตามรา้นคา้ในรสีอรท์ตามอยัธยาศัย (ไมร่วมคา่เชา่ชุดสกแีละอปุกรณ์สกปีระมาณทา่นละ 50,000 
วอน) 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่2)บรกิาร OSAM หรอืหมแูละปลาหมกึผดัน า้คลกุคลกิ เนือ้
หมแูละปลาหมกึยา่งบารบ์คีวิหมกัสไตลส์มยัใหมเ่กาหลคีนตา่งประเทศนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอก
หวานเผ็ดเล็กนอ้ยโดยการนําบารบ์คีวิหมปูลาหมกึลงในกระทะครึง่วงกลมพรอ้มน้ําซปุปรงุรส 

ค า่  น าทา่นสู ่ OAK VALLEY SKI RESORT, VIVADI SKI RESORTหรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง  

 

วนัทีส่าม ไรส่ตรอเบอรร์ี ่- ลอตเต ้อควาเรยีม – ลอตเต ้ทาวเวอร ์– สวนสนกุลอตเตเ้วลิด ์-Seoullo7017 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่3)  
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
นําทา่นเยีย่มชมไรผ่ลไมส้ง่ออกทีสํ่าคัญในฤดหูนาว ที ่ ไรส่ตรอเบอรร์ี่เชญิทา่นลิม้รสสตรอเบอรร์ีเ่กาหลสีดๆ 
ในบรรยากาศภายในไรส่ตรอเบอรร์ีอ่ยา่งแทจ้รงิ ทา่นจะไดพ้บกบัวถิชีวีติชาวไรส่ตรอเบอรร์ีข่องเกาหล ีวา่มี
วธิกีารปลกูอยา่งไรจงึไดผ้ลสตรอเบอรร์ีท่ีข่นาดใหญเ่ป็นพเิศษและหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นทีช่ ืน่ชอบ
ของชาวเกาหลเีองและชาวตา่งชาต ิและยงัเป็นผลไมส้ง่ออกของประเทศอกีดว้ย ชมวธิกีารปลกู การดแูลรักษา
ผลสตรอเบอรร์ี ่และทา่นยงัสามารถเลอืกเก็บสตรอเบอรร์ี ่และเลอืกชมิไดจ้ากภายในไร ่พรอ้มทัง้ยงัสามารถซือ้
กลับไปฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย จากนัน้นําทา่นชม ลอตเต ้อควาเรยีม  (Lotte World Aquarium) 
พพิธิภณัฑส์ตัวน้ํ์าทีอ่ยูใ่นกรงุโซล โดยจะแบง่เป็นโซนตา่งๆ ทัง้หมด 9 โซน โซนแรก คอื Rivers of Korea ที่
โซนนีเ้ป็นของสตัวท์ีอ่ยูใ่นน้ําจดืตามแมน้ํ่า ทะเลสาบ ในประเทศเกาหล ีโซนทีส่อง คอื Tropical River ในโซน
นีก้็จะมสีตัวใ์นเขตรอ้นเป็นหลัก  โซนทีส่ามคอื Amazon River  ในโซนนีก้็จะมปีลาน้ําจดืทีใ่หญท่ีส่ดุ อยา่ง 
Pirarucuและ Arowanaซึง่อาศัยอยูใ่นแมน้ํ่าอเมซอน โซนที ่4 คอื Sea Lion Zone เสน่หท์ีน่่าหลงใหลของ
โซนนีค้อืสงิโตทะเลทีว่า่ยน้ําไปมา สว่นโซนที ่5 ก็คอื The Ocean คอื เป็นเหมอืนหัวใจของอควาเรยีมแหง่นี ้ 
โซนตอ่ไป โซนที ่6  ซึง่มดีาราของทีน่ีก่็คอื Beluga Whale แหวกวา่ยเลน่ลกูบอล ทัง้เด็กและผูใ้หญก่็ชอบโซน
นี ้โซนที ่7 คอื Coral Reef Garden โซนนีจ้ะมสีารพัดสวัตน้ํ์าตามแนวประการังใหไ้ดด้กูนั โซนที ่8 คอื Play 
Ocean โซนนีจ้ะไดส้มัผัสสตัวท์ะเลอยา่งปลาดาว และโซนสดุทา้ย คอื Polar Region Zone เป็นโซนเรยีนรู ้
เกีย่วกบัเพนกวนิ ทา่นจะไดเ้พลนิเพลนิกนัไปโลกใตท้อ้งทะเล นําทา่นเขา้ชม ลอตเตเ้วลิด ์ทาวเวอร ์( Lotte 
World Tower ) ไมร่วมคา่ลฟิต์ เป็นสถาปัตยกรรมอาคารทีโ่ดดเดน่ มแีรงบนัดาลใจจากภาพวาดเซรามกิ
เกาหล ีและพูก่นัเขยีน เป็นตกึทีส่งูเป็นลําดับที ่6 ของโลก(556 เมตร) มทีัง้หมด 123 ชัน้ ดา้นบนทาวเวอร์
ประกอบดว้ยแกลเลอรี ่คาเฟ่ โรงแรมหร ูและหอชมววิ Skywalk ทีส่ามารถชืน่ชมทัศนยีภาพอนังดงามของไฟ
ในตัวเมอืงกรงุโซลไดอ้ยา่งทั่วถงึหรอื ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงที ่ ลอตเตเ้วลิด์มอลล ์( Lotte World Mall)  เป็น
แหลง่ชอ้ปป้ิงชัน้นําทีม่ชีวีติชวีาแหง่หนึง่ของกรงุโซล ตัง้อยูต่ดิกบัทาวเวอร ์เต็มไปดว้ยรา้นหรหูรา และรา้น
จําหน่ายสนิคา้ปลอดภาษีจากหลากหลายแบรนดท์ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่ 4) บรกิาร บบีมิบบั และ ชาบชูาบสูกุ ีส้ไตลเ์กาหลี บน
หมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ยหมสูไลด ์และผักสดนานาชนดิ เสริฟ์พรอ้มน้ําซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้น
การทาน ชาบชูาบ ูพรอ้มขา้วสวยเสริฟ์ พรอ้ม ขา้วสตูรดั่งเดมิของเกาหลซี ึง่นําเอาขา้วสวย ผักตา่งๆ เชน่ 
ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหรา่ย และซอสสแีดงมาผัดรวมกนั ซึง่ก็จะไดร้สชาตแิบบเกาหลจีรงิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นําทา่นเดนิทางสู ่ สวนสนกุลอ๊ตเตเ้วลิด ์( LotteWorld)เป็นสวนสนุกแหง่หนึง่ตัง้อยูใ่นกรงุโซล ประเทศ
เกาหลใีต ้พืน้ทีป่ระกอบดว้ยสวนสนุกในรม่และกลางแจง้ และมสี ิง่อํานวยความสะดวกอืน่ๆในบรเิวณสวนสนุก 
อาท ิการเชือ่มตอ่กบัระบบรถไฟฟ้ารางเดีย่ว หา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม และพพิธิภณัฑพ์ืน้บา้นของเกาหล ีรวมทัง้
โรงภาพยนตร ์และพืน้ทีสํ่าหรับการกฬีา สวนสนุกในรม่ของล๊อตเตเ้วลิดเ์ป็นสวนสนุกในรม่ทีม่ขีนาดใหญต่ดิ
อนัดับโลก สวนสนุกในรม่นี ้จะมดีว้ยกนั ทัง้หมด 4 ชัน้ แตล่ะชัน้จะมทีังเครือ่งเลน่ตา่งๆ รา้นอาหาร และ รา้น
ขายของ มลีานสเก็ต นา้แข็งขนาดใหญอ่ยูต่รงกลาง เครือ่งเลน่ยอดฮติทแีนะนําคอื THE ADVENTURE OF 
SINDBAD , THE CONQUISTADOR , FLUME RIDE , THE FRENCH REVOLUTION , 
JUNGLEADVENTURE และ PHARAOH’S FURY ฯลฯ อกีทหีนึง่คอื MAGIC ISLAND เป็นสวนสนุกทมีน้ํีา
ลอ้มรอบ โดยมาทางชนั 2 ของ LOTTE WORLD ADVENTURE ในสว่นของ MAGIC ISLAND ซึง่เป็นสวนสนุก



 
 
 

 

กลางแจง้ทมีเีครือ่งเลน่ทหีวาดเสยีวอยูห่ลายชนดิ อาท ิ ATIANTIS , GYRO DROP ,GYRO SWING , GYRO 
SPIN , COMET EXPRESS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่5)บรกิาร บลุโกก ิ(Bulgoki)อาหารเกาหลทีีข่ ึน้ชือ่อกีอยา่ง

หนึง่ เป็นเนือ้สตัวซ์อสบารบ์คีวิเกาหล ีปรงุสกุใชเ้ทคนคิการยา่งแบบดัง้เดมิ นํามาขลกุขลกิกบัซปุบลุโกกกิะทะ
รอ้น พรอ้มผักและเครือ่งเคยีงตา่งๆ เวลากนิใหก้นิกบัผัก กระเทยีม และพรกิ หอ่เป็นคําแลว้จิม้น้ําจิม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากนัน้ ชมสวนลอยฟ้า  แลนดม์ารก์แหง่ใหมก่รงุโซลที ่ Seoullo 7017สวนและทางเดนิลอยฟ้านีจ้ะ ตกแตง่
ดว้ยตน้ไม ้พุม่ไมแ้ละดอกไมก้วา่ 24,085 ตน้ จาก 228 สายพันธุใ์นตอนกลางคนื กระถางดอกไม ้ 645 กระถาง
จะสอ่งสวา่งเป็นสีๆ  ถงึ 3 สดีว้ยกนัมคีวามยาวกวา่ 1.7 กโิลเมตร ซึง่สะพานนีจ้ะเป็นพืน้ทีส่เีขยีว ( Seoul’s 
Botanical Skyline Park) ทีเ่ต็มไปดว้ยตน้ไมแ่ละดอกไมก้วา่ 200 สายพันธุ ์ทกุคนสามารถมาพักผอ่นหยอ่นใจ 
รวมถงึจะเป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีเ่ป็นศนูยก์ลางในการทํากจิกรรมและจัดเทศกาล นทิรรศการตา่งๆ  

ค า่  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั INTER CITY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 

วนัทีส่ ี ่      ศนูยโ์สม – ผา่นชมบลเูฮาส–์พระราชวงัเคยีงบอ๊ค – ศนูยเ์ครือ่งส าอาง – DUTY FREE –  

   คลองชองเกชอน- โซล ทาวเวอร์ (ไมร่วมคา่ลฟิต)์–ชอ้ปป้ิงเมยีงดง          

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่6)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมรฐับาลซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ 6 ปีซึง่ถอืวา่เป็น
โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถกูกวา่
ไทยถงึ 2 เทา่กลับไปบํารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอือกีไมไ่กลจากกนัมากนัก จากนัน้นํา
ทา่นผา่นชม บลเูฮาส์ ทําเนยีบของประธานาธบิด(ีระหวา่งรถแลน่ผา่นไมอ่นุญาตใหถ้า่ยภาพหรอืวดีโีอใดๆ
ทัง้สิน้) แวะถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบัอนุสาวรยี ์นกฟีนกิซ ์สญัลักษณ์ความเป็นอมตะ และชมทัศนยีภาพอนัสวยงาม
ของภเูขารปูหัวมงักร และวงเวยีนน้ําพ ุซึง่นับเป็นจดุทีม่ฮีวงจุย้ทีด่ทีีส่ดุของกรงุโซล จากนัน้ชม พระราชวงั
เคยีงบ็อค  ซึง่เป็นพระราชวังไมโ้บราณทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ สรา้งขึน้ใน ค.ศ. 1394 หรอืในอดตีกวา่ 600 ปีกอ่น 
ภายในพระราชวังแหง่นีม้หีมูพ่ระทีน่ั่งมากกวา่ 200 หลัง แตไ่ดถ้กูทําลายไปมากในสมยัทีญ่ีปุ่่ นเขา้มาบกุยดึ
ครอง ทัง้ยงัเคยเป็นศนูยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นทีป่ระทับของกษัตรยิ ์ ปัจจบุนัไดม้กีารกอ่สรา้งหมูพ่ระ



 
 
 

 

ทีน่ั่งทีเ่คยถกูทําลายขึน้มาใหมใ่นตําแหน่งเดมิ ถา่ยภาพคูก่บัพลับพลากลางน้ําเคยีงเฮวร ูทีซ่ ึง่เคยเป็นทอ้งพระ
โรงออกงานสโมสรสนันบิาตตา่งๆ สําหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมอืง 
 

 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่7)  บรกิารทา่นดว้ย เมนSูamgyetangหรอืเมนูไกตุ่น๋โสม
อาหารวังในสมยักอ่น ปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กนัวา่บํารงุและเสรมิสขุภาพ ภายในตัวไก่
จะมขีา้วเหนยีว รากโสม พทุราแดงและเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่ กกัตกุ ีเสน้ขนมจนี 
เหลา้โสม พรกิไทยดํา และเกลอื) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  จากนัน้นําทา่นสูศ่นูยเ์ครือ่งส าอาง เป็นศนูยร์วมของเครือ่งสําอางของเกาหล ีอาทเิชน่ ROJUKISS, LOTREE, 

ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีนํ่าเขา้มาจากทั่วโลกอสิระทา่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัยชม 
จากนัน้นําทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop)ทีน่ีม่สีนิคา้ชัน้นําใหท้า่นเลอืกซือ้
มากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ิน้ําหอม เสือ้ผา้เครือ่งสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ หากพอมเีวลาพา
ทา่นเดนิชมคลองชองเกชอนซึง่เดมิเป็นคลองเกา่แกใ่นอดตีมอีายกุวา่ 600 ปี ทีท่อดผา่นใจกลางเมอืงหลวง 
แตใ่นปัจจบุนัไดม้กีารพัฒนา และบรูณะคลองแหง่นีข้ ึน้มาใหม ่ทําใหก้รงุโซลมคีลองทีย่าวกวา่ 6 กโิลเมตร ทีม่ี
แตน้ํ่าใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธท์ีกํ่าลังแหวกวา่ยไปมา ปัจจบุนัโครงการชองเกชองไดก้ลายเป็น
สถานทีจั่ดกจิกรรมตา่งๆ อาท ิงานแสดงศลิปะตา่งๆ งานดนตร ีนทิรรศการดอกไม ้ฯลฯ และยงัมสีวนสาธารณะ
ทัง้สองฝ่ังคลองจากนัน้นําทา่นสูห่อคอยกรงุโซลN Tower (ไมร่วมคา่ลฟิต์) ซึง่อยูบ่รเิวณเนนิเขานัมซาน
ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลกทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจตา่งๆเชน่ศาลาแปดเหลีย่มปาลกั๊ก
จอง, สวนสตัวเ์ล็กๆ , สวนพฤกษชาติ , อาคารอนุสรณ์ผูรั้กชาตอินัชงุกนุนอกจากนีโ้ซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานที่
ถา่ยทําละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรือ่ง “กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด ” อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอย
ตามอธัยาศัยหรอืคลอ้งกญุแจคูรั่ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร(มือ้ที ่8)เมนบูฟุเฟตข์าปยูกัษ ์นอกจากนีย้งับรกิารอาหาร

นานาชาตมิากมาย บรกิารพรอ้มดว้ยเครือ่งดืม่ตา่งๆ  ของหวาน,ขนม และผลไม ้ 
  จากนัน้นําทา่น ชอ้ปป้ิงยา่น เมยีงดงหรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็น

อยา่งไร กา้วล้ํานําสมยัเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี ้พบกบัสนิคา้วัยรุน่ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเท
รน เครือ่งสําอางดังๆ ของเกาหล ีพบกบัความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบหนึง่ ซึง่เมยีงดงแหง่นีจ้ะมี
วัยรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกนัทีน่ีก่วา่ลา้นคนในแตล่ะวัน  

ค า่  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั INTER CITY HOTEL, BENIKEA HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
โรงแรมคอนเฟิรม์จะแจง้ในใบนัดหมายการเดนิทางอกีครัง้ โดยทางบรษัิทจะสง่ใหก้อ่น 5-7 วันกอ่นเดนิทาง 
 



 
 
 

 

วนัทีห่า้       ศนูยส์มนุไพร –RED PINE–โรงงานสาหรา่ย - ท าคมิบบั (ขา้วหอ่สาหรา่ย) +ชุดฮนับก- TRICK 
EYEMUSEUM + ICE MUSEUM- ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด - ซุปเปอรล์ะลายเงนิวอน - กรงุเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที ่ 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปดแูลสขุภาพกนัทีศ่นูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ูซ ึง่เป็นสมนุไพรทีท่ั่วโลกยอมรับ รวมถงึ
สถาบนัตา่งๆ วา่เป็นสมนุไพรทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในการบํารงุตับและดแูละตับของเรา ซึง่จะเป็นสมนุไพรทีห่าได ้
ยากในปัจจบุนั ทา่นจะไดช้มการสาธติ การทดลองวา่สมนุไพรชนดินีม้คีณุคา่เพยีงใดตอ่โลกใบนี ้ตน้ไมช้นดินี้
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอืน้ําทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลรีุน่ใหม่
นยิมนํามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง ไมถ่กูทําลายจาการดืม่แอลกอฮอล ์
กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา แลว้นําทา่นสู ่ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดงหรอื RED PINE ซึง่ผลติ
จากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขาทีป่ระเทศเกาหลเีหนอืมาผลติโดยใช ้

เทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจิัยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน้ํามนัสนเข็มแดงภมูปิระเทศของประเทศเกาหลเีป็น
ภเูขาประมาณ 70 เปอรเ์ซน็ตโ์ดยกวา่จะมาเป็นน้ํามนัสนเข็มแดงได ้ 1 แคปซลู ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 
2.7 กโิลกรัมมาสกดัเอาน้ํามนัมาผลติและวจัิยออกมาเป็นน้ํามนัสนนีส้ามารถชว่ยในการลดระดับไขมนัในเสน้
เลอืดไดเ้ป็นอยา่งดีจากนัน้นําทา่นเขา้ชม โรงงานสาหรา่ย  ของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ีผลติสาหรา่ยใหม ่
สด ทกุวันมหีลายรสชาตใิหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของฝาก จากนัน้นําทา่น เรยีนรูว้ธิกีารท า คมิบบั (ขา้วหอ่
สาหรา่ย)อาหารงา่ยๆๆทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน คมิ แปลวา่ สาหรา่ย บบั แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแทง่ยาวๆ แลว้
เคา้ก็จะหั่นเป็นชิน้ๆพอดคํีา จิม้กะโชยญุีปุ่่ นหรอืวาซาบกิ็ได ้ตามรา้นอาหารก็จะมทํีาเป็นพเิศษ คอืมผัีดซอสมา
ใหจ้ิม้ราดดว้ย พเิศษ!!! ฟรใีสชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ีฮนับกมหีลากหลายชดุใหท้า่นไดเ้ลอืกใสพ่รอ้มเก็บภาพ
ประทับใจ   จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด HONGDAEอยูใ่กลก้บัมหาวทิยาลัยศลิปะฮงอกิ ทีม่ชี ือ่เสยีงมาก
ของเกาหลบีรรยากาศจงึสดใสเต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเป็นถนนทีส่ามารถเดนิชอ้ปป้ิง
ในรา้นเสือ้สวยสดุอารต์แบบราคานักศกึษา และอพัเดตสตรที สไตล ์จากแฟชัน่นสิตา้ตัวจรงิสว่นกลางคนืเป็น
แหลง่ปารต์ีท้ี ่chic สดุในโซล จากนัน้นําทา่ทัง้ชม ถา่ยภาพ 3 มติ ิTricky Museumเคล็ดลับงานศลิปะแหง่
ภาพ” ทีทํ่าใหท้า่นไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัศลิปะแนวใหมเ่ป็นภาพวาดในลักษณะ 3 มติเิหมอืนภาพวาดมชีวีติและ
หลดุออกมาจากแผน่เฟรมภาพแนวคดิรปูแบบใหมเ่ป็นความคดิสรา้งสนัและจนิตนาการของการสรา้งภาพโดย
ใชเ้ทคนคิพเิศษจากภาพสามมติทิีร่วมทฤษฎทีางวทิยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคลือ่นไหว
ของภาพใหม้มีติเิหมอืนจรงิ ชมICE MUSEUM พพิธิภณัฑน์ า้แข็งปะตมิากรรมน้ําแข็งตัง้อยูใ่นกรงุโซลเป็น
สถานทีจั่ดโชวน้ํ์าแข็งแกะสลักนักทอ่งเทีย่วสามารถสมัผัสอากาศทีห่นาวเย็นตดิลบกวา่สบิองศาและชมน้ําแข็ง
ทีถ่กูแกะสลักออกมาเป็นรปูรา่งตา่งๆ ไดอ้ยา่งน่าอศัจรรย ์
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่10) เมนจูมิดกั เป็นไกพ่ะโลผ้ดักบัวุน้เสน้และผกัอรอ่ย
มากมายเสรฟิพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

  จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ยา่นมหาวทิยาลยัฮงอกิ อยูใ่กลก้บัมหาวทิยาลัยอฮีวา มหาวทิยาลัยสตรทีีม่ชี ือ่เสยีง
ของเกาหล ีเป็นถนนทีส่ามารถเดนิชอ้ปป้ิงในรา้นเสือ้สวยสดุอารต์แบบราคานักศกึษา และอพัเดตสตรที สไตล ์
จากแฟชัน่นสิตา้ตัวจรงิสว่นกลางคนืเป็นแหลง่ปารต์ีท้ี ่ chic สดุในโซลจากนัน้เตรยีมตัวกลับกรงุเทพ แวะซือ้
ของ (ละลายเงนิวอน 5 แถม 1)  สาหรา่ย ขนมตา่ง ๆ  ชอ็กโกแล๊ตหนิซเีรยีลชอ็กโก  ผลติภณัฑข์องใบและ
รากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งสําอางโสม เป็นตน้  และ
ยงัมหีมอนสขุภาพ  กมิจ ิ เป็บเปโร ้(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง( มามา่เกาหล)ี 



 
 
 

 

  สมควรเวลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.25 น.  ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯมหานคร   โดยเทีย่วบนิที ่LJ 003  
21.25 น.    ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ…….. 
 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 35,000 วอน (ประมาณ 1,200 บาท) 
ขออนญุาตเก็บคา่ทปิทกุทา่นทีส่นามบนิไทย 

กรณุาช าระคา่มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท (ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท) 

หลงัจากจองภายใน 3 วนั หากไมช่ าระภายในเวลาทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 
 

ขอ้ควรทราบ : 
 1.ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทย
และประเทศเกาหลใีต ้อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนเีขา้ออกเมอืง หรอืการถกูปฎเิสธในกรณี
อืน่ๆทกุกรณี ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทัง้สิน้ เนือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนบรษัิทแลว้ 
 2.การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีเ้นือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า 
อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะนัน้แตจ่ะคํานงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็น
สําคัญ โดยไมทํ่าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 3.ขอความรว่มมอืในการลงรา้นรัฐบาลตามโปรแกรมกําหนด เชน่ รา้นศนูยโ์สมรัฐบาล, ศนูยส์มนุไพรบํารงุตับ, ศนูย์
สมนุไพรสนเข็มแดง, ศนูยเ์ครือ่งสําอาง, Duty free ไมม่กีารบงัคับซือ้แตอ่ยา่งใด แตข่อความกรณุาตอ้งลงใหค้รบทกุรา้น 
 4.ทัวรน์ีจ้ัดใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทัวรท์กุวันเทา่นัน้  หากทา่นไมส่ามารถรว่ม
ทัวรท์กุวัน แคส่มคัรมารว่มทัวรเ์พยีงเพือ่การใชต้ั๋วเครือ่งบนิและทีพั่กในราคาพเิศษ  หากทา่นไมแ่จง้ และปรากฏวา่ทา่นไมร่วม
ทัวรใ์นบางวัน ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD  (กอ่นซือ้ทัวร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็น

จรงิ เพือ่ทางผูจ้ัดจะไดค้ดิคา่บรกิารทีเ่หมาะสม) 

 

*** 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 จํานวน 3 คนื  
 บรกิารอาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ
 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการระบ ุ
 คา่รถรับ-สง่และนําเทีย่ว พรอ้มหัวหนา้ทัวรช์ํานาญงานและมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ  35,000 วอนหรอื 1,200 บาท ตอ่ทา่นตลอดทรปิ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ เชน่ หนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารเครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ หัก ณ ทีจ่า่ย 3 %    
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเกนิ 20 กโิลกรัม  /  คา่วซีา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอืชาวตา่งชาต ิ

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน้ํามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามนัเพิม่ตามความ

เป็นจรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้



 
 
 

 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั หรอื
เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทาง
เป็นหลัก 

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

 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 ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน***ชว่งเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท*** 
 ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจําเต็มจํานวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจําทีน่ั่งกบั

ทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่
มดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตั๋วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ดไ้มส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้เนือ่งจากเป็นนโยบาย
ของสายการบนิ 
 

ขอ้แนะน าเพิม่เตมิ ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้

1. ผูเ้ดนิทางทีย่งัคงสภาพการเป็นนักศกึษา กรณุาเตรยีมใบรับรองการเป็นนักศกึษาจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ
ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวสิาหกจิ และพนักงานบรษัิทเอกชนตา่งๆ กรณุาเตรยีมบตัรประจําตัวขา้ราชการ 
หรอืใบรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางทีทํ่าเลม่พาสปอรต์ใหมเ่นือ่งจากเลม่เกา่หมดอายใุหพ้กหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ตดิตัวไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้น
บางกรณี 

4. กรณุาพกบตัรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตัว ทัง้เงนิวอนและเงนิสกลุ USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบาง
กรณี อา่นเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอยีดชดัเจน ทัง้สถานทีท่อ่งเทีย่ว,เทีย่วบนิ,วันเดนิทาง เพือ่ประโยชนแ์กต่ัวทา่น
เองในกรณีทีต่อ้งตอบคําถามทีด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง 


