
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       รหสัโปรแกรมทวัร ์KOREA SPRING SORAKSAN 5D3N APR18-XX-W29 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัผสังดงามของซากรุะและทวิสน ณ เกาะนาม ิ

ไหวพ้ระขอพรพระศกัดิส์ทิธิ ์วดั ซนิฮงึซา  ชมภเูขาสีฤ่ด ูณ ซอรคัซาน   

เซลฟ่ีกบัหม ีTEDDY BEAR  สดุนา่รกั  

สดุสนกุเรา้ใจ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์คลอ้งกญุแจคูร่กั ณ หอคอยโซลทาวเวอร ์ 

สนกุกบัการท าขา้วหอ่สาหรา่ย พรอ้มใสชุ่ดฮนับก  ยิง่ใหญ ่อลงัการ พระราชวงั

เคยีงบ็อก ชอ้ปป้ิงจใุจ ตลาดชือ่ดงั เมยืงดง ทงแดมนุ ฮงอกิ 

ถา่ยรปู 3D TRICK EYES MUSEUM   ชอ้ปป้ิง LINE FRIEND สดุนา่รกั 

อิม่อรอ่ย BBQ BUFFET ป้ิงยา่งไมอ่ ัน้ 

นอนซอรคัซาน 1 คนื  โซล 2 คนื  

ชมเทศกาลซากรุะบานนบัพนัตน้ ที ่เกาะยออโิด 

พเิศษ!!!  BUFFET KING CRAB ขาปยูกัษ ์ซูช ิซาซมิ ิไวน ์เบยีรไ์มอ่ ัน้  
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ก าหนดการเดนิทาง                                                        

วนัที ่ 16-20,21-25,28 มคี-1 เมย.     ราคา   18,900  บาท  

วนัที ่ 7-11,8-12,9-13,15-19,20-24,24-28  เมษายน ราคา    19,900  บาท 

วนัที ่ 11-15 เมษายน (วนัสงกรานต)์            ราคา   26,900  บาท 

วนัที ่ 12-16 เมษายน (วนัสงกรานต)์ บนิ TG   ราคา   29,900  บาท 

วนัที ่ 13-17 เมษายน (วนัสงกรานต)์     ราคา   26,900  บาท 

วนัที ่ 14-18  เมษายน (วนัสงกรานต)์                 ราคา    19,900  บาท 

วนัที ่ 27 เมษายน - 1 พฤษภาคม (วนัแรงงาน)   ราคา    21,900  บาท 

 

วนัแรก                                                      สนามบินสุวรรณภูม ิ

         ส าหรับสายการบิน จนิแอร์ 

22.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศช้ัน 4  เคาน์เตอร์ D ประตูทางเข้าเบอร์ 2-3 สาย

การบินจนิแอร์ (LJ) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระเช็คอิน 

01.00 น.                   บินลดัฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JINAIR (LJ) เทีย่วบินที ่LJ002  มบีริการ SNACK BOXและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

                     (ใชเ้วลาในการเดินทางไปประเทศเกาหลีใตป้ระมาณ 5 ชัว่โมงคร่ึง) 

           ส าหรับสายการบิน ทเีวย์ 

          22.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร์ L ประตู 6 โดยมีเจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวก

และ เดินทางสู่ประเทศเกาหลีโดยสายการบิน T’way Air (ทเีวย์แอร์) 

01.25 น.                   บินลดัฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน TWAY (TW) เทีย่วบินที ่TW102  ไม่มบีริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

                    (ใชเ้วลาในการเดินทางไปประเทศเกาหลีใตป้ระมาณ 5 ชัว่โมงคร่ึง) 

ส าหรับสายการบนิ JEJU AIR 
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22.00                        พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ S ประตู 9 โดยมีเจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับ พร้อมอ านวยความ
สะดวกและเดินทางสู่ประเทศเกาหลีโดยสายการบิน Jeju Air (เจจูแอร์)   

01.35 น.                  บินลดัฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JEJU AIR (7C) เทีย่วบินที ่7C2206 ไม่มบีริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง (ใช้
เวลาใน การเดินทางไปประเทศเกาหลีใตป้ระมาณ 5 ชัว่โมงคร่ึง) 

         ส าหรับสายการบิน THAI AIRWAYS   

         19.00 น.   พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ D ประตู 2 โดยมีเจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวก

  และเดินทางสู่ประเทศเกาหลีโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) 

22.00 น.      บินลดัฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน THAIAIRWAYS (TG) เทีย่วบินที ่ TG.....  มบีริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

       (ใชเ้วลาในการเดินทางไปประเทศเกาหลีใตป้ระมาณ 5 ชัว่โมงคร่ึง) 

 

09.05    เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน  ชม  เกาะนาม(ิNamiseom) หรือนามโิด (Namido Island) ตั้งอยู่

ในเมืองชุนซอน จงัหวดัคงัวอน เป็นเกาะกลางแม่น ้ ามีรูปร่างเหมือนใบไมล้อยน ้ า เป็นเกาะท่ีเกิดจากการสร้างเข่ือนชองเปียง 
(Cheongpyeong) กั้นแม่น ้ า Bukhan  ช่ือของเกาะนามิถูกตั้งข้ึนตามช่ือของนายพลนามิ ท่ีรับราชการตั้งแต่อาย1ุ7ปีและถูกประหาร
เพราะมีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการท างานมากเกินไป ซ่ึงเป็นนายทหารท่ีมีช่ือเสียงมากในสมยัราชวงศโ์ชซอน ท่ีเกาะนามิชาวเกาหลี
มกัหาเวลาวา่งมาพกัผอ่นหรือคู่หนุ่มสาวนิยมใช ้สถานท่ีน้ีในการออกเดท เพราะมีบรรยากาศท่ีโรแมนติก และท่ีพลาดไมไ้ดเ้พราะ
เป็นไฮไลทข์องเกาะนามิคือ รูปถ่ายขนาดตวัจริงของ เบยองจุน และ แชงจีอู คู่พระนางในละคร winter love song หรือเพลงรักในสาย
ลมหนาว และทิวสนตน้ใหญ่หลายตน้ท่ียนืตั้งตระง่านเรียงรายคอยตอ้นรับนกัท่องเท่ียว นอกจากน้ี ก็ยงัมีศูนยนิ์ทรรศการจดัแสดง
รายละเอียดสถานท่ีถ่ายท าละคร ณ ท่ีแห่งน้ีท่านสามารถคารวะสุสานนายพลนามิ ซ่ึงเป็นเจา้ของเกาะ 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ทคัคาลบี ้(TAKKALBI) อาหาร
เล่ืองช่ือของเมืองชุนชอนหรือ ไก่ บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี น าไก่บาร์บีคิว ผกัต่าง ๆ ผดั
ร่วมกบัซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบน วธีิการทานแบบเม่ียงค าไทยโดยห่อกบัผกักาด
แกว้เกาหลี เม่ือทานไประยะหน่ึงจะน าขา้วสวยและสาหร่ายแหง้มา ผดัรวมกบัทคัคาลบ้ี
เพ่ือใหเ้กิดอาหารชนิดใหม่คือทคัคาลบ้ีโปคีมหรือขา้วผกัทคัคาลบ้ีท่ีทั้งหอมและน่าทานเส
ริฟพร้อมเคร่ืองเคียง เช่น โอเดง้ (ลูกช้ินปลาปรุงรส)  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตโิซรัคซาน ระหวา่งทางท่านช่วงฤดูใบไมผ้ลิ ตน้ซากรุะ

วนัทีส่อง                              เมืองชุนชอน – เกาะนาม ิ– โซรัคซาน –TEDDY BEAR FARM -  อุโมงค์ซากรุะ - วดัชินฮึงซา  
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สองขา้งทางจะผลิบานพร้อมกนั เหมือนลอดอุโมงค์ซากรุะ(ต้นซากรุะจะบานในช่วง ปลายเดือน มนีาคม -กลางเดือนเมษายน 
แล้วแต่สภาพภูมอิากาศ) จะไดช้มววิทิวทศัน์อนังดงามท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหรือ อีกช่ือเรียกหน่ึงวา่สวสิเซอร์แลนดข์องเกาหลี 
ซ่ึงจะผา่นเสน้ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม ลดัเลาะผา่นไปตามหนา้ผา, หุบเขาและล าธาร จากนั้นน าท่านเดินผา่นสะพานช าระลา้ง
จิตใจ (ไม่รวมค่ากระเชา้ชมววิยอดเขา )  จากนั้นน าท่านสู่ วดัชินฮึงซา ซ่ึงตั้งอยูใ่นอุยานแห่งชาติโซรัคซาน เป็นวดัท่ีเก่าแก่สร้าง
ในสมยัอาณาจกัรชิลล่า น าทุกท่านนมสัการพระพทุธรูปสมัฤทธ์ิปางสมาธิขนาดใหญ่ เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ตวัท่านเองและ
ครอบครัว     จากนั้น น าท่านสู่  พพิธิภัณท์หมเีทด็ดีแ้บร์ ฟาร์ม (Teddy Bear Farm, ตั้งอยูท่ี่เมืองซกโช(Sokcho-si) จงัหวดัคงั
วอนโด(Gangwon-do) เป็นพิพิธภณัทก่ึ์งแกลลอร่ี ท่ีน าเสนอวถีิชีวติท่ีน่าสนใจของชาวซกโช ผา่นทางธีมหมีเทดด้ีแบร์ท่ีโด่งดงั 
เช่น ฉาก เทดด้ีก าลงัปีนภูเขา, เล่นสกี, ตีกอลฟ์, ขบัเรืออยูท่ี่หมู่บา้น Abai, ตกหมึกในเรือประมง, นอนอาบแดด และแมก้ระทัง่ใน
ชุดทหาร มีทั้งฉากในอาคารและกลางแจง้ รวมทั้งร้านก๊ิฟชอ้ปใหซ้ื้อสินคา้ของเทดด้ีแบร์ในคอลเลคชัน่พิเศษดว้ย  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู (SHABU SHABU) อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมยั
มองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคลา้ยสุก้ีหมอ้ไฟของญ่ีปุ่น โดยน าเคร่ืองเคียงต่าง ๆ เช่นผกัหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเดง้ 
เบคอนหมูท่ีจดัเตรียมไว ้มาจดัเรียงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เติมน ้ า ซุปชาบูปรุงรสแลว้ตม้ใหเ้ดือด แลว้จึงน าอุดง้สดลงตม้ 
สามารถรับประทานเป็น  อุดง้ร้อน และ ทานพร้อมขา้วสวยร้อน น ้ าจ้ิมซีอ้ิวเกาหลี และเคร่ืองเคียงนานาชนิด  
ทีพ่กั    I Park Resort , Hyundai soo resort , Sorak Park Resort  หรือเทยีบเท่า  

  เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม   
น าเดินทางสู่การ เรียนรู้การท า ข้าวห่อสาหร่ายหรือคิมบัพ ซ่ึงเป็นอาหารท่ีชาวเกาหลี
มกัจะท าเป็นประจ าในการให้เด็กไปทานท่ีโรงเรียน ไปปิคนิค หรือ ออกไปแคมป์ป้ิง  
ให้ท่านสนุกสนานกับการ ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลีหรือ ชุดฮันบก อิสระถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย คาลบี ้(KALBI) หมูยา่ง
เกาหลีแบบตน้ต ารับจริงๆซ่ึงโด่งดงัไปทัว่โลก เป็นหมูท่ีหมกัดว้ยเคร่ืองหมกัแบบสูตรลบัเฉพาะ 
หมกัจนไดท่ี้ น ามายา่งบนเตา ระดบัไฟปานกลาง รับประทานกบัซมัจงั น ้ าจ้ิมหมูยา่งสไตลเ์กาหลี 
ท าจากเตา้เจ้ียว ห่อดว้ยผกักาดหอม พร้อมแนบเคียงดว้ย   กระเทียมสด เสริมดว้ยพริกสดหัน่  
รับประทานแบบเม่ียงค า พร้อมกบัขา้วสวย และกิมจิ รสอร่อย ซ่ึงเป็นอาหารเกาหลีท่ีน่าล้ิมลอง อีก
ชนิดหน่ึง          

บ่าย น าท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซ่ึงถูกขนานนามวา่ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยูท่่ามกลางหุบเขา ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้

วนัทีส่าม                        ท าข้าวห่อสาหร่าย -ใส่ชุดฮันบก- เอเวอร์แลนด์ - ช้อปป้ิงทงแดมุน    

http://www.chilloutkorea.com/category/area/gangwon-do/
http://www.chilloutkorea.com/category/area/gangwon-do/
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ลิฟท ์และท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบวา่เจา้ป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพ
นิยาย และสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพร่ังอวดสีสนั
เตม็สวน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอก
กหุลาบ,เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี, เดือนตลุาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรม
และการแสดงต่างๆ ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ไม่จ ากดัจ านวนรอบ จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดทงแดมนุ (Dongdaemun Market) ซ่ึง
เป็นตลาดท่ีปิดถึงเชา้ เราสามารถซ้ือขา้วของ และต่อราคาไดอ้ยา่งสนุกสนาน เพราะมีร้านคา้ต่างๆ มากมาย ตั้งอยูท่่ามกลาง
บรรยากาศแบบโบราณ  และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินคา้ท่ีมีมากท่ีสุดในตลาดน้ี คือ เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกาย   

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ โอซัม พุลโกก ิ ประกอบดว้ยปลาหมึกสด และหมูสไลดท่ี์ผา่นการหมกัดว้ยเคร่ืองปรุงจนไดท่ี้    
 น ามาผดัรวมกบัผกัสดนานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียง และขา้วสวยร้อนๆ มีกล่ินหอมน่าล้ิมลอง 

ทีพ่กั    BENIKEA SEOUL,HAEDAMCHE STAY HOTEL,JNJ HOTEL  หรือเทยีบเท่า (โรงแรม 3 ดาว) 
 

  เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม     
 ชม “บลูเฮ้าส์” ท าเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต(้ระหวา่งรถแล่นผา่นไม่อนุญาตใหถ่้ายภาพหรือวดีีโอใดๆ ทั้งส้ิน) น าท่าน

ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัอนุสาวรียรู์ปนกฟีนิกซ์  สญัลกัษณ์ความเป็นอมตะ  ชมทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขารูปหวัมงักรและวง
เวยีนน ้ าพนุบัเป็นจุดท่ีมีฮวงจุย้ท่ีดีท่ีสุดของกรุงโซล เขา้ชม “พพิธิภณัฑ์คตชินพื้นเมือง” รับทราบประวติัความเป็นมาของคน
เกาหลีตั้งแต่ยคุโบราณ ผา่นทางหอ้งแสดงหุ่นจ าลอง ชม “พระราชวงัเคยีงบ็อค” ซ่ึงเป็นพระราชวงัไมโ้บราณเก่าแก่ท่ีสุด สร้างข้ึน
ใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกวา่ 600 ปีก่อน ภายในพระราชวงัแห่งน้ีมีหมู่พระท่ีนัง่มากกวา่ 200 หลงั แต่ไดถู้กท าลายไปมากในสมยัท่ี
ญ่ีปุ่นเขา้มาบุกยดึครอง ทั้งยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นท่ีประทบัของ กษตัริยปั์จจุบนัไดมี้การก่อสร้างหมู่พระ
ท่ีนัง่ท่ีเคยถูกท าลายข้ึนมาใหม่ในต าแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กบัพลบัพรากลางน ้ า “เคียงเฮวรู”ท่ีซ่ึงเคยเป็นทอ้งพระโรงออกงาน
สโมสรสนันิบาตต่าง ๆ ส าหรับตอ้นรับแขกบา้นแขกเมือง  น าท่านเดินทางสู่   “ศูนย์โสม” ซ่ึง
รัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือวา่ เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจร
ชีวติของโสม พร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกวา่ไทยถึง 2 เท่า 
กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ภัตตาคาร เมนู อิม่อร่อยกบัมื้อสุดพเิศษ !! BBQ 
BUFFET  ป้ิงย่าง หมู เน้ือ ไก่ พร้อมเคร่ืองเคยีงต่างๆ ได้ไม่อั้น 

วนัทีส่ี่          พระราชวงั เคยีงบ็อค – พพิธิภณัฑ์คตชินพืน้เมือง – ศูนย์โสม - โซล ทาวเวอร์-ชมเทศกาลซากรุะ เกาะยออโิด - ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ - ดวิตีฟ้รี -  
                    คลองชองเกชอน - เมยีงดง 
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บ่าย           น าท่านชม เทศกาลดอกซากรุะ บนเกาะยออิโด ซ่ึงบานสะพร่ังทัว่ทั้งเกาะ มีการปิดถนนริมแม่น ้ าฮนั มีหนุ่มสาวชาวเกาหลี มานัง่
ปิดนิคกนัริมน ้ า ใตต้น้ซากรุะ ใหทุ้กท่านอิสระ ถ่ายรูปตามอธัยาศยั ความงามของ “ซากรุะ” ท่ีก าลงั
บานอยูท่ัว่เกาหลี (ดอกซากรุะจะเร่ิมบานประมาณช่วงเดือนเมษายน น าลูกคา้ชมความงามของดอก
ซากรุะ ณ เกาะยออิโด ตั้งแต่กรุ๊ปประมาณวนัท่ี 06–15 เมษายน 2561 หรือในช่วงท่ีดอกซากรุะบาน 
หลงัจากประมาณวนัท่ี 15 เมษายน จะไม่มีโปรแกรมไปดูซากรุะนะคะ) ไม่ตอ้งไปถึงญ่ีปุ่นก็ไดก้อ้ชม
ซากรุะได ้เพราะไม่วา่จะเดินทางไปท่ีไหนสองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยงามของดอกซากรุะสีชมพอู่อน
ละลานตา จนอดใจไม่ไหวตอ้งหยบิกลอ้งข้ึนมาถ่ายภาพดอกซากรุะเก็บไว ้และถ่ายรูปคูด่ว้ย อีกทั้งได้
เห็นภาพของคนเกาหลีออกมาปิคนิคตามสวนสาธารณะทั้งท่ีมาเป็นเพ่ือนเป็นกลุ่มใหญ่ๆ คู่รัก และ
ครอบครัว ชวนกนัมาพกัผอ่นท าอาหารมานัง่ทานไปคุยไปดูดอกซากรุะไปดว้ย **ทั้งน้ีการบานของ
ดอกซากรุะข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ หากดอกซากรุะไม่บาน ทางบริษทัขออนุญาตไม่น าท่านไป และไม่มีการหกัคืนค่าใชจ่้ายใดๆ
ทั้งส้ิน**  

 น าท่านสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดงัเกาหล ีเช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ
เคร่ืองส าอางแบรนดเ์กาหลีสุดฮอตฮิตในราคาแบบพิเศษๆ น าท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีดงั MY NAME IS KIM SAM 
SOON และ BOY OVER FLOWER ท่ี “นมัซาน” ภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 
ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล น าท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ใหท่้านได้
ถ่ายรูปและสมัผสัความน่ารักของวยัรุ่นเกาหลี นิยมมาคลอ้งกญุแจไวด้ว้ยกนัระเบียงทุกดา้น
ของ SEOUL TOWER จึงเตม็ไปดว้ยกญุแจหลากหลาย  น าท่านสู่ แหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี 
DUTY  FREE    ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวน่ตา,เคร่ืองส าอางค,์
กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ ใหท่้านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออยา่งเตม็ท่ี หรือ 
น าท่านชม คลองชองเกชอน คลองน ้ าใสเป็นแหล่งพกัผอ่นใจกลางกรุงโซล ซ่ึงถือเป็นปอด
ของชาวเกาหลีเลย    

ค า่  รับประทานอาหารค า่ สุดพเิศษ BUFFET ขาปูยกัษ์ ซูชิ ซาซิม ิอาหารนานาชาต ิไวน์ เบียร์ ไม่อั้นนนนนนนนนนน  

  น าท่านสู่ เมยีงดง หรือ สยามสแควร์เกาหล ีท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนดแ์ฟชัน่ล่าสุดของเกาหลีได ้ ท่ีน่ีโดยเฉพาะสินคา้

วยัรุ่น  เช่น เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนดเ์นม เช่น EVISU,  GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนด์

เกาหลี โดยเฉพาะ เคร่ืองส าอาง เช่น ETUDE  HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยงั

มี ร้าน กาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟตุได ้  

ทีพ่กั    BENIKEA SEOUL,HAEDAMCHE STAY HOTEL,JNJ HOTEL  หรือเทยีบเท่า (โรงแรม 3 ดาว) 
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วนัที่ห้า          ศูนย์สมุนไพรฮ้อกเก้ นามู -พลอยอะเมทสิ-Trickeyes Museum-Ice Gallery-ตลาดฮงอกิ-ซุเปอร์มาร์เกต – 
                       สนามบินอนิชอน –  กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่า

ลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมลด็พนัธ์ุของสมุนไพรออ๊ตเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของ

คนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตบัใหแ้ขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์ กาแฟ บุหร่ี สาร

ตกคา้งจากอาหารและยา   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ร้านสมุนไพร RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากน ้ ามนัสน ท่ีมีสรรคุณช่วย

บ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย  น าท่านชม โรงงานพลอยสีม่วง(Amethyst) คนเกาหลีเช่ือ

วา่เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีความงดงาม ทั้ง แหวน จ้ี ต่างหู และสร้อยคอ 

สร้อยขอ้มือ ใหท่้านเลือกมากมาย จากนั้นน าท่านสู่ น าท่านอสิระชม TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM  ผลงาน

การ  สร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมติิ โดยท่านจะได้สนุกสนานกบัการถ่ายรูปแอค็ช่ันท่าทางต่างๆ กบัภาพแนว

มิติท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการของการสร้างภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทาง

วทิยาศาสตร์และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือ

ผา่นเขา้ไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานวา่มนัเหมือนจริงมากจนแทบ

จะแยกไม่ออกเลยวา่อนัไหนภาพวาดและของจริง โดยผลงานของท่าน จะสวยงามและสามมิติสมค าร ่ าลือหรือไม่ก็ตอ้งใหเ้พ่ือน

ติดชมกนัเองโปรแกรมใหม่ ล่าสุด !!  ICE MUSEUM  เป็นโซนน า้แข็งแกะสลกัรูปต่างๆ ก่อนเข้าจะมผ้ีาห่มให้ยืมฟรี หยบิได้ ท่าน

ละ  1 ผืน อุณหภูมข้ิางใน ประมาณ  - 4 องศา  

กลางวนั                เมนูใหม่ล่าสุด จมิดกั  JIM DAK  (9)เป็นไก่ผดักบัวุ้นเส้นและผกัอร่อยมากมาย 

                               น าท่านสู่สนามบินอินชอน ระหวา่งทางใหทุ้กท่านไดแ้วะ SUPER MARKET (ร้านละลายเงินวอน) ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้

เกาหลีไดอี้กรอบ เช่น บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโกพ้าย น ้ าจ้ิมปรุงรสหมูยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม

ส าเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทย 

16.30 น.                 เดินทางถึงสนามบิน อนิชอน เพื่อเตรียมตวั Check in โหลดกระเป๋ากลบักรุงเทพฯ 

BY TWAY AIR  

20.05 เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินTWAY (TW) เท่ียวบินท่ี TW101 ไม่มบีริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

00.05 สายการบิน TWAY  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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BY JINAIR 

19.35   เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JINAIR (LJ) เท่ียวบินท่ี LJ001 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

23.40 สายการบิน JINAIR ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

BY THAI AIRWAYS  

18.35   เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน THAI  AIRWAYS  (TG) เท่ียวบินท่ี TG....   

22.25            สายการบิน THAI AIRWAYS  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

(รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ี
ต่าง ๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการ
เขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้  ทางผูจ้ ัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋
เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน) 
 
หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดต่อ
เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะน าไปยงัประเทศนั้น ๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้น
วา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ เจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 
 

          อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง สายการบิน 

หอ้งเตียงค ู่ 

นอน 2 

ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน  

พกักบั 

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(เตียงเสรมิ) 

เด็ก 1 ท่าน 

 พกักบั 

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(ไม่เสรมิเตียง) 

พกัเด่ียว 

16-20 มีนาคม JEJU  18,900 18,900 18,900 5,000 

21-25 มีนาคม JEJU 18,900 18,900 18,900 5,000 

28 มีนาคม-1 เมย JEJU 18,900 18,900 18,900 5,000 

7-11 เมษายน TWAY 19,900 19,900 19,900 5,000 

8-12 เมษายน TWAY 19,900 19,900 19,900 5,000 
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อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ    ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 15 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ใน
หอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 30,000 วอนหรือ 1000 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 
5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือ
เดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

• หมายเหตุทีป่ระเทศเกาหลใีต้มช่ีางภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวนัสุดท้ายลูกทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจกไ็ม่ต้อง
ซ้ือ โดยไม่มกีารบังคบัลุกทวัร์ทั้งสิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

9-13 เมษายน TWAY 19,900 19,900 19,900 5,000 

11-15 เมษายน JINAIR 26,900 26,900 26,900 5,000 

12-16 เมษายน TG 29,900 29,900 29,900 5,000 

13-17 เมษายน JIN AIR 26,900 26,900 26,900 5,000 

14-18 เมษายน TWAY 19,900 19,900 19,900 5,000 

15-19 เมษายน TWAY 19,900 19,900 19,900 5,000 

20-24 เมษายน TWAY 19,900 19,900 19,900 5,000 

24-28 เมษายน TWAY 19,900 19,900 19,900 5,000 

27 เมษายน-1พค JIN AIR 21,900 21,900 21,900 5,500 
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• โรงแรมทีพ่กัทีป่ระเทศเกาหลใีต้อาจะมกีารสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลกั 

• ทวัร์คร้ังนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุปทัวร์ ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการใน
การแยกท่องเทีย่วเองท่านละ 300 USD ต่อท่าน  

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่ ช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาว เก็บมดัจ าท่าน
ละ 10,000 บาท 

2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระ
เงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ให้ถือวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการ
เดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 
18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุ
ท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อม
หลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย
มีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การ
ส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่าน
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
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4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 
18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุ
ท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก

เมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันกัท่องเท่ียวหรือเอเจน

ซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่
หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ 
ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อ
ใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ี
เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั 
เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคา
ค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การ
เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทั
ก ากบัเท่านั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 

มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือ
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ไดท่้านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน
เท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง
เคร่ืองบินเท่านั้น  

3.ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไม ้          สด ไข่ เน้ือสัตว ์ไส้กรอกฯ เพื่อ
เป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก  

 


