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เซียม) รา้นเท็ดดี ้แบร ์ตัง้อยูบ่ริเวณชัน้ใตด้ินของหอคอยแห่งกรงุโซล แบ่งออกเป็น 2 สว่นจดัแสดง โดยสว่นแรก

ทาํหนา้ท่ีบอกเลา่เร่ืองราวความเป็นมาของเกาหลีซ่ึงจะจดัหมเีท็ดดีห้ลายรปูแบบ ในลกัษณะ การแตง่กายตาม 

เทศกาลเป็นเร่ืองราวในชีวิตประจาํวนัซ่ึงสะทอ้นความเป็นอยูข่องชาวเกาหลี จากนัน้นาํทา่น ชม Trick 
Eye Museum หรอื“พิพิธภณัฑภ์าพ 3 มิติ” เคล็ดลบังานศิลปะแห่งภาพ” ท่ีทาํใหท้า่น
ไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัศิลปะแนวใหม ่เป็นภาพวาดในลกัษณะ 3 มติเิหมอืนภาพวาดมชีวิีตและหลดุออกมาจากแผน่
เฟรมภาพแนวคิดรปูแบบใหม ่เป็นความคิดสรา้งสนัและจินตนาการของการสรา้งภาพโดยใชเ้ทคนคิพิเศษจากภาพ
สาม มติท่ีิรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรแ์ละการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพ ใหม้มีติเิหมอืนจริง  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (Jim Dak) ไกผ่ดัซอสดาํเกาหลีอาหารพ้ืนเมอืงดัง้เดิมของเมอืง
อนัดง รสชาตเิผ็ดเล็กนอ้ย เนือ่งจากวา่เป็นการหมกัซอสสตูรพิเศษของเกาหลี จิมดกันีส้ว่นใหญ่จะใชไ้กท่ัง้ตวั ผดั

รวมกบัว ุน้เสน้ มนัฝรัง่ แครอท พริก และซอส เนือ้ไกท่ี่นิม่ นุม่ พรอ้มกบัว ุน้เสน้) 

บา่ย  นาํทา่นเดนิทางสู ่โรงงานอเมทิส หรือ พลอยสีมว่ง ท่ีมชีือ่เสียงของประเทศเกาหลีซ่ึงชาวโสมเชือ่วา่ถา้ไดม้พีลอย
ชนดินีต้ดิตวัไวจ้ะทาํใหม้โีชคลาภและสิ่งดีๆ เกิดขึน้กบัชวิีตแลว้นาํทา่นสูส่นามบินอินชอนระหว่างทางพาทา่นแวะ 

เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมอืงอีกรอบหนึง่ท่ีซปุเปอรม์ารเ์ก็ตซ้ือของฝากตดิไมต้ิดมอืท่ีศนูยร์วมของพ้ืนเมอืงอาทิ 

สาหร่าย ขนมตา่งๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม 

โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เคร่ืองสาํอางโสม เป็นตน้และยงัมหีมอนสขุภาพ กิมจิ เป็บโปโร ้(ป๊อกก้ีเกาหลี) 

ชนิราเมง( มามา่เกาหลี) ในราคาพิเศษกอ่นกลบัเมอืงไทย 
18.20 น.  สายการบิน Asiana Airlines เท่ียวบิน  OZ 741  ถึงประเทศไทยเวลา 22.15 น. 

   เดนิทางถึงสนามบินสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ (บริการอาหารคํา่บนเคร่ือง)  
 

********************************************* 
 
อตัราคา่บรกิาร 
   
 

วนัเดินทาง สายการบิน ราคาต่อท่าน พกัเด่ียวเพ่ิม 

28 ธนัวาคม – 1 มกราคม OZ 38,900 5,500 บาท 

 
ราคารวม 
1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัชัน้ประหยดั กรงุเทพ – อินชอน – กรงุเทพ สายการบิน Asiana Airlines  (OZ) 
2. รถรบัสง่ พรอ้มนาํทอ่งเท่ียวตามสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ ตามรายการท่ีระบไุว ้
3. คา่โรงแรมท่ีพกั 3 คืน (พกั 2 ทา่นตอ่หอ้ง) กรณีพกัหอ้งเดีย่วจะตอ้งชาํระค่าหอ้งสว่นท่ีเพ่ิม 

4. คา่อาหารทกุมื้อ ตามรายการท่ีระบไุว ้
5. หัวหนา้ทวัรจ์ากบริษทั 1 ทา่น และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินนาํเท่ียว 1 ทา่น พรอ้มดแูลคณะตลอดการเดนิทาง 
6. คา่ธรรมเนยีมบตัรเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ ตามรายการท่ีระบไุว ้

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตากกรมธรรม)์ 
8.   คา่รกัษาพยาบาล อนัเกิดจากอบุตัเิหตใุน ระหวา่งการเดินทาง ทา่นละ 500,000 บาท (เงือ่นไขตากกรมธรรม)์ 
 
ราคาไมร่วม 
1 คา่อาหาร นอกเหนอืจากรายการท่ีระบไุว ้และเคร่ืองดืม่มนิบิาร ์ภายในหอ้งพกั 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ อาทิเชน่ คา่โทรศพัทภ์ายในหอ้งพกั ค่าซกัรีดเส้ือผา้ เป็นตน้ 
3. คา่ภาษมีลูคา่เพ่ิม 7% และ คา่ภาษหีัก ณ ท่ีจา่ย 3 % 
4. คา่ทาํหนงัสือเดินทางไทย (พาสปอรต์) 
5.  คา่ทิปไกด ์และคนขบัรถ 600 บาท / 20 ยเูอส / 20,000 วอน ตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง 

 



     
 

เง่ือนไข 
1. เวลาสมคัรชาํระทัง้หมด หรือชาํระมดัจาํครั้งแรก 5,000 บาท คา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือชาํระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 
2. กรณียกเลิกการเดนิทางมากกวา่ 15 วนัทําการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไมคื่นเงินมดัจํา  
3. กรณียกเลิกการเดนิทาง 15 วนัทําการหรอืนอ้ยกว่า ทางบริษทั เก็บคา่ใชจ้า่ย เต็มจํานวนราคาทวัร ์ 
4. กรณีท่ีทา่นมกีารเปลี่ยนแปลงใดๆ ตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯ ทราบลว่งหนา้ 10 วนั และถา้มคีา่ใชจ้า่ยเกิดขึน้ อาทิ คา่ เปลี่ยน ชือ่

ทางบริษทัฯ จะเก็บคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมตามจาํนวนเงนิท่ีเกิดขึน้จริง 
5. ระหวา่งการเดินทางถา้ทา่นไมไ่ดท้อ่งเท่ียวพรอ้มคณะหรือถอนตวัออกจากคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกรอ้งเงนิ 

 หรือบริการบางสว่นท่ีขาดไปได ้
6.  ในกรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพิจารณาในการตรวจเขา้-ออกเมอืงทัง้ประเทศไทยและเกาหลีอนัเนือ่งมาจากการกระทาํท่ีสอ่ไป   

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือการถกู ปฎิเสธ ในกรณีอ่ืนๆ ทางบริษทัจะไม่

รบัผดิชอบและไมคื่นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น  
7. ถา้สถานท่ีทอ่งเท่ียวปิดไมส่ามารถเขา้ชมไดท้างบริษทัฯจะจดัสถานทอ่งเท่ียวอ่ืนทดแทนใหต้ามความเหมาะสมโดยไมม่ี

 คา่ชดเชยใดๆ จากทางบริษทัฯ 
8. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทอ่งเท่ียวอนัเนือ่งจากเหตสุดุวิสยัเพ่ือความเหมาะสมของหมูค่ณะทัง้นีจ้ะถือเอา

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
9.   หนงัสือเดนิทาง ตอ้งมอีายใุชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน 
 

ความรบัผิดชอบ 
 ทางบริษทัฯในฐานะตวัแทนของสายการบินและยานพาหนะอ่ืนๆพรอ้มทัง้โรงแรมและสาํนกังานจดันาํเท่ียวเพ่ือใหบ้ริการ

แกน่กัทศันาจร จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่การไดร้บับาดเจ็บ สญูหาย เสียหาย หรือคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ซ่ึงอาจเกิดขึน้จากความลา่ชา้ การ

ยกเลิกเท่ียวบิน อบุตัเิหต ุภยัทางธรรมชาต ิการนดัหยดุงาน ปัญหาทางการเมอืง 
  


