
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



วนัแรก          กรงุเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ 

20.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิ THAI AIRWAYS 
(TG) เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง (หัวหนา้ทัวร์แนะน าการ
เดนิทาง) สายการบนิ THAI AIRWAYS จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 30 กก./ท่าน  

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิาร กอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม 
ณ ประตูขึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้ง
เป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)  
 

 
 

23.10 น. บนิลัดฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่TG658 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
 

วนัท ีส่อง        เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) – เทศกาลตกปลาน า้แข็ง – สกรีสีอรท์  

06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลา
ทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู่

สาธารณะรัฐเกาหลใีต ้รถโคช้น าทุกท่านขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวังในการ
รวมชาตทิีย่าวกว่า 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร บรกิารอาหารวา่ง คมิบบั และนมกลว้ย  

  
ออกเดนิทางสู ่เมอืงฮวาชอน อยู่หา่งจากกรุงโซลไปทางเหนือประมาณ 120 กโิลเมตร เมอืงแหง่ภูเขาสงู ซ ึง่เป็นทีต่ัง้

ของเทศกาลฤดูหนาวชือ่ดังระดับโลกอย่างเทศกาลตกปลาน ้าแข็งน่ันเอง เมื่อฤดูหนาวเวียนมาถงึล าธารจะแข็งเป็น
น ้าแขง็จนสามารถลงไปยนืได ้ชาวบา้นและนักท่องเทีย่วก็จะแหก่ันไปเจาะหลุมบนน ้าแขง็ และเริม่ตกปลาน ้าแขง็ 

   
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (1) เมนู บูลโกก ิหมหูมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยน าหมลูง

ในกระทะพรอ้มน า้ซุปปรงุรส เมือ่สุกรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย 
   

 
 
จากนัน้น าท่านเดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลสุดยิง่ใหญ่ เทศกาลตกปลาน า้แข็ง หนึง่ปีมีเพียงครัง้เดียว!! จัดขึน้
ประมาณชว่งกลางเดือนมกราคมของทุกปี ซ ึง่มีนักท่องเที่ยวมาเยอืนนับลา้นคนต่อปี ไม่ว่าจะเป็นเด็ก หรอืผูใ้หญ่จะมา

เทศกาลนีเ้พือ่ตกปลาเทรา้ท ์ฉายาของมันคอื “The Queen of Valley หรอื ราชนิแีห่งขนุเขา” โดยปลาเทรา้ทภ์ูเขาจะ
อาศัยอยู่ในน ้าเย็นที่มอีุณหภูมติ ่ากว่า 20 องศาเซลเซยีส นับว่าเป็นปลาที่สวยงามและหายาก ซึง่นักท่องเที่ยวที่ตก
ปลามาไดนั้น้ สามารถน าปลามาท าเป็นซชูหิรอืซาชมิแิลว้รับประทานไดเ้ลย ภายในงานจะมกีจิกรรมทา้ความหนาวต่างๆ 
อาทเิชน่ การแขง่ขนัจับปลาเทรา้ทด์ว้ยมอืเปล่า การตกปลาใตน้า้แขง็ การโชวแ์กะสลักน ้าแขง็ เล่นเลือ่นหมิะ และอืน่ๆ 

ถอืไดว้่าเป็นงานใหญ่ทีห่ลายคนเฝ้ารอคอย เนือ่งจากจัดแค่ปีละครัง้ในชว่งเวลาเพยีงสัน้ๆ เทศกาลนีไ้ดร้ับการเสนอให ้
เป็นเทศกาลตัวอย่างโดยกระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของเกาหล ีนอกจากนัน้ยังมรีายการบันเทงิ และเกมส์

การเล่นต่างๆ มากมาย เช่น สนามการเล่นสไลเดอร์น ้าแข็ง การแข่งขันฟุตบอลบนน ้าแข็ง และกีฬาน ้าแข็งอื่นๆ มี



แข่งขันชงิแชมป์สนัุขลากเลือ่นหมิะ และรถแข่งหมิะ ซ ึง่เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัว (พเิศษ!! หรรษาฟรีๆ  พรอ้ม
อุปกรณ์ตกปลา) 

 

 
 

หมายเหตุ : เนือ่งดว้ยเทศกาลตกปลานีจ้ะจดัขึน้ทีเ่มอืงฮวาชอน ชว่งประมาณกลางเดอืน ม.ค. ถงึตน้เดอืน 
ก.พ. ซึง่ยงัไมร่ะบุวนัทีใ่นการจดัเทศกาล วนัเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆ 

หากไมส่ามารถไปตกปลาน า้แข็งได ้ในกรณีทีน่ า้แข็งยงัไมส่ามารถลงไปยนืตกปลาได ้ท ัง้นีท้างบรษิทัจะน า
ทา่นไปตกปลาทีซ่าราซอม หรอืหากเกดิเหตสุุดวสิยัขดัขอ้งอืน่ๆ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม ทดแทนโปรแกรมเป็น >> เกาะนาม ิแหล่งท่องเที่ยวทีม่ีช ือ่เสยีงของเกาหลใีตท้ี่
สามารถท่องเทีย่วไดท้ัง้ปี มขีนาดเพียง 460,000 ตารางเมตร ตัง้อยู่กลางทะเลสาปชองเพยีง บนเกาะจะมบีรรยากาศ

ร่มรืน่เต็มไปดว้ยตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ้ืน่ๆ ทีพ่ลัดกันออกดอกเปลีย่นสี

ใหช้มกันทุกฤดูกาล ความน่าสนใจของเกาะนามิอยู่ตรงที่ธรรมชาติสวยงามของตน้ไมน้อ้ยใหญ่ที่มีอยู่มากมาย 
โดยเฉพาะทวิตน้สนสูงใหญ่ทีข่ ึน้เรียงรายเป็นแนวยาว และมาปลุกความรักซรีสีเ์กาหลดีว้ยการเดนิชลิๆ ไปบนถนนที่มี
ตน้ไมข้นาบขา้ง ซ ึง่เป็นถนนที่โด่งดังไปท่ัวโลกอย่าง “Ginkgo Tree Lane” เมื่อผ่านพน้ช่วงกลางเดือนตุลาคมไป 

อุโมงค์ตน้แปะก๊วยจะถูกยอ้มไปดว้ยสเีหลืองอร่าม เรยีงแถวทอดตัวยาวกว่า 80 เมตร เป็นจุดทีนั่กท่องเทีย่วนยิมมา
ถา่ยรูปมากทีส่ดุ นับเป็นสญัลักษณ์อย่างหนึง่ทีนั่กท่องเทีย่วจะตอ้งไปถา่ยรูปเก็บความประทับใจไว ้ยิง่ไปกว่านัน้ในชว่ง
ฤดูใบไมเ้ปลี่ยนส ีตน้ไมบ้นเกาะก็จะเริม่มสีสีันสวยงามสรา้งบรรยากาศทีโ่รแมนตกิมาก ช่วงเวลาทีเ่หมาะสมแก่การมา
เทีย่วเกาะนามจิะอยู่ในชว่งเดอืนพฤษภาคม-เดอืนสงิหาคม และเดอืนตุลาคม หากใครชอบบรรยากาศหนาวๆ มหีมิะปก

คลุมก็จะอยู่ในชว่งเดอืนธันวาคม-มกราคม 
 

ออกเดนิทางสู ่สกรีสีอรท์ น าท่านไปสมัผัสประสบการณ์หนา้หนาว พรอ้มเสริฟ์ความฟินขัน้สดุใหทุ้กท่านดว้ยการพาไป
เล่นสก ีและนอนพักทีส่กรีสีอรท์  

 
จากนัน้มเีวลาใหท้่านไดส้นุกกับการเล่นสกอีย่างเต็มทีบ่น ลานสกขีนาดใหญ ่เมือ่เขา้สูฤ่ดูหนาวภูเขาของเกาหลจีะถูก
ปกคลุมไปดว้ยหมิะขาวโพลน โซนลานสกีจะประกอบไปดว้ยเนนิสกมีอืใหม่ และอีกเนนิส าหรับคนที่เล่นสกจีนโปรแลว้ 

ซ ึง่ปลอดภัยไม่มอีันตรายใดๆ การเตรยีมตวักอ่นเลน่สกคีวรเตรยีม ถุงมอืสก ีผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เสือ้
แจค๊เก็ตกนัน า้หรอืผา้รม่ และกางเกงรดัรูป พรอ้มกับรับฟังขอ้แนะน า และฝึกวธิีการเล่นจากไกดท์อ้งถิน่ก่อน
ลงสนามจรงิ ทัง้นีเ้พือ่ความปลอดภัยของผูเ้ล่นเองเป็นส าคัญ ส าหรับคนที่ช านาญแลว้ สามารถน่ังกระเชา้ขึน้ไปไดบ้น

เขาไดเ้ลย (** ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อุปกรณ์การเลน่สก ีสกลีฟิท ์สโนวส์เลด สก ีคา่เลน่รวมชุดแลว้ประมาณ 
50,000 วอน **)  
 



 
 

หมายเหต ุ: ปรมิาณของหมิะ และการเปิดใหบ้รกิารของลานสก ีขึน้อยูก่บัความเอือ้อ านวยของสภาพอากาศ
ในแตล่ะปี หากมหีมิะไมเ่พยีงพอลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีทีล่านสกไีมส่ามารถเปิดบรกิาร ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธทิดแทนโปรแกรม ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอีกหนึง่แห่งที่น่าสนใจเมื่อ

เดนิทางไปเทีย่วเกาหลี พบกลับโลกแหง่ลานน ้าแขง็ และเล่นหมิะไดต้ลอด 365 วัน เมอืงหมิะจ าลองตัง้อยู่ที่เมอืงโก
ยาง แหล่งท่องเทีย่วใกลก้รุงโซล ซึง่เป็น "Snow Park" ในร่มทีใ่หญ่สดุของประเทศเกาหล ีเพลดิเพลนิกับการขีเ่ครือ่ง
เล่นสุดน่ารักบนลานน ้าแขง็ เช่น จักรยานคู่รัก จักรยานเดีย่ว รถเฟอร์รี่ กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือจะเลอืกเขา้สู่

โลกของหมิะทีอุ่ณหภูมติลิบ -2 องศาเซลเซยีส กับการเล่นสโนสเลคบนลานหมิะก็ได ้(ราคาทัวรน์ีไ้ม่รวมค่าเขา้ SNOW 

PARK 15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดนิชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย มีหลากหลายแบรนด์ชัน้น าใหเ้ลือก
มากมาย) 

 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (2) เมนู ชาบู ชาบูสไตลเ์กาหล ีคลา้ยการตม้รวมมติรสุกีห้มอ้ไฟ ประกอบไปดว้ยเนือ้หมู

สไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ีเป็นอกีหนึง่เมนูยอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหารพืน้เมอืงทีม่มีาอยา่ง
ยาวนานอกีดว้ย 

พกัที ่   PHOENIX SKI RESORT / APENSIA SKI RESORT หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัท ีส่าม       ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่– สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – คอสเมตคิ – โซลทาวเวอร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่ใหท่้านไดช้มิสตรอเบอร์รีส่ดๆ หวานฉ ่าจากไร่ หากตดิใจรสชาตทิีแ่สน
หวานก็สามารถเลอืกซือ้กลับมาฝากคนที่เมอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงาม และน าสง่ถงึสนามบนิใน
วันสดุทา้ยก่อนเดนิทางกลับ  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่า
เป็นดสินยีแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ตัง้อยู่ท่ามกลางหบุเขา ประกอบไปดว้ยโซนต่างๆ ดังนี้ Global Fair, Magic Land, 
European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านกา้วผ่านประตูเขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์

แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรียตะวันออก และอนิเดีย ซ ึง่ผสมผสานจนเขา้
กันลงตัว แวะถา่ยรูปสวยๆ ที ่Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ทีจ่ะเปลีย่นธมีไปตามเทศกาลต่างๆ ถอืเป็นอกีจุด

แลนดม์ารค์ส าหรับนักท่องเทีย่ว ใครชอบเคร ือ่งเล่นหวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด สนุกกับเครื่องเล่น
นานาชนดิไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตลีังกา (Rolling X-Train) ที่เร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) 
เครื่องเล่นที่จะหมุนๆ เหวีย่งๆ ใหห้ัวใจเตน้รัวกับความสูงเกือบ 20 เมตรจากพืน้ดนิ! ดับเบิล้ร็อกสปิน (Double Rock 
Spin) ที่จะหมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบบนอากาศดว้ยความสูงที่แทบกลัน้หายใจ เรือเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) 
เตรยีมตัวเตรียมใจไปกับเจา้เรอืเหาะยักษ์ที่จะเหวี่ยทุกคนขึน้ไปสูงถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลค์ที่พลาด

ไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ี่สงูชนัเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึง่มคีวาม
ชนัถงึ 77 องศา และวิง่ดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ชัว่โมง  

 



 
 

พกัเหนือ่ยจากเคร ือ่งเลน่ หลุดเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย ในโซน Zootopia หนึง่ในสวนสตัวท์ี่

ใหญ่ที่สดุของเกาหลี มีสตัวม์ากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ์ พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟารี 

ข ึน้ไปบนรถบัสซาฟารเีพือ่ใกลช้ดิกับเหล่าสตัว์ป่ายิง่ข ึน้อย่างโซน Safari World พบกับสัตวท์ีน่่าเกรงขามอย่างสงิโต
เจา้ป่า เสอือันดุรา้ย และหมตีัวใหญ่ทีอ่าจจะโผล่มาทักทายคุณไดทุ้กเมือ่  
 

 
 

เปลีย่นบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลกมาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา เดนิชมสวนดอกไมท้ีก่ าลงัออก
ดอกบานสะพร่ังอวดสสีนั ณ สวนดอกไมส้ีฤ่ด ูซ ึง่จะเปลี่ยนแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบทีห่ลากหลาย
ตลอดทั้งปี (ทั ้งนี้ข ึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ดว้ยสีสันที่สดของดอกไมแ้ต่ละชนิดจึงไดรั้บความนิยมอย่างมาก 
นักท่องเทีย่วทีม่าสวนสนุกจงึไม่พลาดทีจ่ะมาถา่ยรูปเก็บบรรยากาศความสดชืน่กลับไปเป็นที่ระลกึ รวมทัง้ยังมกีารจัด

เทศกาลในแต่ละเดอืน ในชว่งฤดูหนาวประมาณเดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม มกีารจดังานเฉลมิฉลอง
เทศกาลครสิตม์าส และตอ้นรบัเทศกาลปีใหม ่ทกุเทศกาลจะตกแตง่ดว้ย แสง ส ีเสยีง สุดอลงัการ 
พรอ้มท ัง้มขีบวนพาเหรดมาสรา้งความบนัเทงิให้กบัเด็กๆ เช่น White Christmas Parade, 
Moonlight Parade ขบวนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 
 



 
 

การแสดขบวนพาเหรดอนัน่าตืน่ตาตืน่ใจ ชมขบวนพาเหรดสุดยิง่ใหญ่อย่าง คานวิัล แฟนตาซี พาเหรด 

(Carnival Fantasy Parade) พบกับโชวต์่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก มทัีง้ธีมสไตลบ์ราซลิอย่างแซมบาเฟสตวิัล (Samba 

festival) ไปจนถงึธมีเวนสิคานวิัล (Venice Carnival) จากอติาลกี็ตบเทา้เขา้ร่วมขบวนดว้ย สนุกสนานกับการเตน้ร าไป
พรอ้มๆกัน ช่วงหัวค ่าเป็นอีกหนึง่การแสดงที่พลาดไม่ไดเ้ช่นกัน อย่าเพิง่รีบกลับ! หากยังไม่ไดช้มการแสดงพลุสุด
อลังการหลังจากพระอาทติยต์กดนิ และยังมขีบวนพาเหรดที่จัดเต็มทัง้แสง ส ีเสยีง อย่างมูนไลทพ์าเหรด (Moonlight 
parade) ใหท้่านไดช้มอกีดว้ย ขบวนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 18.30 และ 19.30 น. 

 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (4) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหลี เนือ้หมู เนือ้ไก่ เนือ้ววั ปลาหมกึ อาหาร

เกาหล ีเตมิไมอ่ ัน้ 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑส์าหรา่ย เรยีนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหล ีการบอกเล่าเรือ่งราวขัน้ตอนความ
เป็นมาของสาหร่าย ตัง้แต่เป็นหัวเชือ้จนถงึขัน้ตอนสุดทา้ย ในประเทศเกาหลีใตส้าหร่ายนัน้เป็นที่นยิมมาก อาหาร

เกาหลหีลากหลายเมนูลว้นมสีว่นผสมของสาหร่าย ยกตัวอย่างเชน่ ขา้วย าเกาหล ี(บบิมิบับ)  
 



จากนัน้น าท่านแวะชอ้ปที่รา้นเครื่องส าอางค์ยอดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่เลือก
ซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่ว่าจะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไม่ว่าจะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขดัขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีว่านหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 
 

จากนัน้น าท่านไปยังหนึง่ในทาวเวอรท์ี่มวีวิทีส่วยทีสุ่ดในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตัง้อยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล 
มคีวามสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพื้นดนิ ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน ช่วง
กลางคืน หรอืฤดูกาลไหนๆ ก็ยังไดร้ับความนยิมเสมอมา ทัง้จากนักท่องเทีย่วและคู่รักชาวเกาหล ีเพราะเป็นจุดชมววิที่

มองเหน็ววิทั่วทัง้กรุงโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานทีส่ดุแสนโรแมนตกิแหง่หนึง่ทีคู่่รักทุกคู่ไม่
ควรพลาด นอกจากนี้ยังมไีฮไลทส์ าคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะตอ้งมาแวะเชค็อนิคือ สถานที่คลอ้งกุญแจ
ชือ่ดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชือ่ว่า คู่รักที่มาคลอ้งกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล ** ราคา
ทวัรน์ ีไ้มร่วมกุญแจและคา่ขึน้ลฟิท ์10,000 วอน **   

   

 
 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (5) เมนู บบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ีประกอบดว้ยผกัตา่งๆพรอ้มกบัเนือ้สตัวห์มกั เสริฟ์บรกิาร

พรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ 
พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัท ีส่ ี ่           พระราชวงัเคยีงบกกุง – ศูนยส์มุนไพรโสม – ศนูยส์มุนไพรฮอตเกนามู – ยา่นอกิซอนดง 
                     ดวิต ีฟ้ร ี– ตลาดเมยีงดง            
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  

จากนัน้น าท่านชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัเคยีงบกกุง พระราชวังแห่งแรกของราชวงศโ์ชซอนทีต่ัง้อยู่ใจกลาง
กรุงโซล ซึง่เ ป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็นครั ้งแรกตอ้งไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน ดว้ยฉากหลังของ
พระราชวังนัเ้ป็นภูเขาพูกักซาน ท าใหดู้ยิง่ใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรยีกไดว้่าเป็น The Grand Palace ของเกาหลใีต ้

เลยก็ว่าได ้มสีถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจคอื พระทีน่ ัง่คนึจองวอง เป็นพระทีน่ั่งทีก่ษัตรยิใ์ชอ้อกว่าราชการ และเป็นทีท่รง
งาน ภายในพระทีน่ั่งไม่สามารถเขา้ไปชมได ้แต่สามารถถา่ยภาพจากดา้นนอกได  ้ 
 



 
หมายเหตุ : กรณีทีพ่ระราชวงัเคยีงบกกุงไมเ่ปิดท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัรายการทดแทนเป็น 
พระราชวงัชางด็อกกุง พระราชวังล าดับทีส่องทีถ่กูสรา้งต่อจากพระราชวังเคยีงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 

ใน 5 ของพระราชวังส าคัญทียั่งคงรักษาไว ้ซ ึง่มตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกว่า 300 ปี บ่อน ้า และศาลารมิน ้า พระราชวัง
แห่งนี้เป็นที่พ านักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค์ ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ไดแ้ก่ 
พระต าหนักอนิจองจอน พระต าหนักแดโจจอน พระต าหนักซอนจองจอน และพระต าหนักนักซองแจ 

 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร 
ปอด ช่วยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละก าลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนู จมิทคั ไกอ่บซอีิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงด ัง้เดมิ เป็นไกผ่ดัรวม
กบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไกท่ ีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลสู้ตรเกาหล ี

 
จากนัน้พาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากม ลภาวะ และสูง

เหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
 
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง ยา่นอกิซอนดง หมู่บา้นฮันอกเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึง่ในกรุงโซล มีกลิน่อายความเป็น

เกาหลโีบราณ และเป็นย่านเก่าแก่ทีอ่าจจะใหม่ส าหรับใครหลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ รา้นอาหารชคิๆ ใจกลางกรุงที่
ซอ่นตัวอยู่ในตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดนิลัดเลาะจากแถวย่านอนิซาดงมาได ้มทีัง้รา้นอาหารเกาหล ีรา้นบงิซ ูรา้น
น่ังชลิ รา้นพซิซา่ ทีต่กแต่งไดอ้ย่างมสีไตล ์เหมาะส าหรับชาวโซเชยีลทีช่อบอัพรูปสวยๆ ไฮไลทข์องย่านนีจ้ะเป็นคาเฟ่
ดอกไมช้ือ่รา้น มาดัง หนา้รา้นจะเป็นมุมยอดฮติที่คนนยิมมาถา่ยรูป เพราะสสีนัสดใสสวยงามของดอกไม ้นอกจากสาย

ฮปิเตอรแ์ลว้สายกนิก็หา้มพลาด!! ที่นีม่รีา้นขายมันดูชือ่ดัง (เกี๊ ยวนึง่เกาหล)ี รา้นชางฮวาดงั ตัง้อยู่ตรงหวัมุมถนน ซึง่
จะมคีนต่อควิรอเยอะมากๆ 
 



 
 
จากนัน้น าท่านเลือกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีที่รา้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล แหล่งรวมสนิคา้แบรนด์เนม
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ

รนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของชัน้
ที ่1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ 
ชัน้ 2 เป็นช็อป MCM ชัน้ที่ 3 เป็นโซนเครื่องส าอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, 

HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 
ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
 

 
 
จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามส

แควร์เกาหล ีตลาดแหง่นีจ้ะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางคทั์ง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด์ 
รวมถงึซีดีเพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที่ตลาดนี้ อาทเิช่น รา้น
เครื่องส าอางค์ค์ที่คุ น้หูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 
INNISFREE ราคาเครื่องส าอางคค์์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย 

หรือจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนด์ดังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนด์ดังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ
เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้ 
 



 
 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางที่ฮอทฮติไม่แพก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเล่นใหไ้ดล้ ิม้
ลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลลย่์างตัวใหญ่อบน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็

อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ ย่างชสีมรีสหวาน ชสีย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วที่
ข ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี้มอียู่เกือบทุกซอกทุกมุมทีใ่นตลาดเมียงดง บะหมีด่ าจาจังม
ยอน หนึง่ในเมนูสุดฮติทีเ่ห็นกันบ่อยในซรีี่สเ์กาหลี มันฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท่ั้วไปในเมอืงไทย แต่
ของทีน่ีจ่ะมไีสก้รอกเพิม่เขา้มาอกีหนึง่ชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลังการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แต่หาก

คนทีช่อบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดัง ซ ึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 
 

 
 
เย็น  อสิระอาหารเย็น (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

วนัท ีห่า้          หมูบ่า้นโบราณอนึพยอง – น า้มนัสน – พลอยอเมทสิ – ถนนแคฮงันูร ี– ฮุนได เอา้ทเ์ลท – ละลาย 
                     เงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบนิอนิชอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นโบราณอนึพยอง หมู่บา้นโบราณที่ตัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตทิี่มีภูเขาโอบลอ้ม 

บรรยากาศธรรมชาตทิีส่วยงาม เงยีบสงบ ภายในหมู่บา้นมคีาเฟ่ในสไตสฮ์ันอก ทัง้แบบดัง้เดมิและผสมผสานสมัยใหม่
อย่างลงตัว สามารถเดนิไดเ้พลนิๆ สบายๆ มรีา้นอาหาร คาเฟ่ และยังมพีพิธิภัณฑท์ีน่่าสนใจอกีมากมาย 

 
น าท่านเรียนรูก้ารท าผลติภัณฑท์ี่สกัดจาก น า้มนัสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุม

อาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 
 
จากนัน้น าท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแหง่สุขภาพและน า
โชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู 
และสรอ้ยขอ้มอื 



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (9) เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไกข่นาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะก๊วย 
และสมนุไพรบ ารงุรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

 
จากนัน้น าท่านไปยัง ฮุนได พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท แหล่งชอ๊บป้ิงขนาดใหญ่มทัีง้หมด 3 ชัน้ เต็มไปดว้ยรา้นแบรนดแ์ฟชั่น

กว่า 230 รา้น มีรา้นสนิคา้แบรนด์ต่างประเทศใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, 
CALVIN KLEIN เป็นตน้ รวมถงึสนิคา้แบรนดด์ังจากเกาหลทีีม่ใีหท่้านไดเ้ลอืกสรรกันอย่างละลานตา 

 
 

         
 

จากนัน้น าท่านเดินทางไปยัง ถนนแคฮงันูร ีตัง้อยู่ในไชน่าทาวน์ย่านอนิชอน เป็นถนนที่เต็มไปดว้ยกลิน่อาย จีน 
เกาหล ีญีปุ่่ น ใครทีช่อบท่องเทีย่วย่านวัฒนธรรมตอ้งหา้มพลาด ตัวอาคารของทีน่ียั่งคงความดัง้เดมิของแต่ละประเทศ
ไวอ้ยู่ มีมุมชคิๆ แถมยังมีคาเฟ่เก๋ๆ ใหถ้่ายรูปเพียบ นอกจากนี้แถวถนนแคฮังนูรีก็มีรา้นอาหารอร่อยๆ ใหไ้ดล้ ิม้ลอง
มากมาย 

 
จากนัน้น าท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม
ต่างๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรียลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้
โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี นมกลว้ย เป็น

ตน้  
 

 
 
18.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตอินิชอน 
21.25 น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG655 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
01.25 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตสิุวรรณภมู ิพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

 

 

 
*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้  
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 
ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ*** 
ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร  
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 

 
**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการ

เดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิาร ไม่ว่ากรณีใดๆ  

ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท** 
 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื THAI AIRWAYS 
เกาหล ีฮวาชอน โซล เลสโก ตกปลาพามนัส ์(พกัสกรีสีอรท์ 1 คนื) 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
มกราคม – กมุภาพนัธ ์2563 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

พกัเดีย่ว 

11 – 15 มกราคม 2563 22,999 9,999 7,000 

14 – 18 มกราคม 2563 21,999 9,999 7,000 

16 – 20 มกราคม 2563 22,999 9,999 7,000 

17 – 21 มกราคม 2563 22,999 9,999 7,000 

18 – 22 มกราคม 2563 22,999 9,999 7,000 

22 – 26 มกราคม 2563 22,999 9,999 7,000 

24 – 28 มกราคม 2563 

(วนัตรษุจนี) 
23,999 9,999 7,000 

25 – 29 มกราคม 2563 

(วนัตรษุจนี) 
23,999 9,999 7,000 

29  มกราคม – 02 กุมภาพนัธ ์2563 22,999 9,999 7,000 

31  มกราคม – 04 กุมภาพนัธ ์2563 22,999 9,999 7,000 

01 – 05 กุมภาพนัธ ์2563 22,999 9,999 7,000 

05 – 09 กุมภาพนัธ ์2563 22,999 9,999 7,000 

06 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 

(วนัมาฆบูชา) 
23,999 9,999 7,000 

07 – 11 กุมภาพนัธ ์2563 

(วนัมาฆบูชา) 
23,999 9,999 7,000 

08 – 12 กุมภาพนัธ ์2563 

(วนัมาฆบูชา) 
22,999 9,999 7,000 

11 – 15 กุมภาพนัธ ์2563 21,999 9,999 7,000 

12 – 16 กุมภาพนัธ ์2563 22,999 9,999 7,000 

14 – 18 กุมภาพนัธ ์2563 22,999 9,999 7,000 

19 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 22,999 9,999 7,000 

20 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 22,999 9,999 7,000 

21 – 25 กุมภาพนัธ ์2563 22,999 9,999 7,000 

22 – 26 กุมภาพนัธ ์2563 22,999 9,999 7,000 



 
ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ทา่นละ 6,999 บาท 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิทา่นละ 50,000 วอน /ทรปิ/ทา่น ** 
 

 
 

**หมายเหต*ุ* 
1. รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงค์เพือ่การท่องเทีย่ว ค่าทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสาย

การบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดนิทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตุใดหรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้

จัดขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงนิสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครื่องบนิใหแ้ก่ท่าน ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะ
นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ป
เหมาทีเ่ป็น เด็กนักเรียน นักศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครื่องส าอางค์  หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาต ิหรอืกรุ๊ปทีม่ีการขอดูงาน 
จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน ากรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีท่ีร่ับผดิชอบ หากท่านมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  หรือ
น ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าตอ้งไม่เป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถงึขัน้
ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไม่รับฝากกระเป๋าหรอืส ิง่ของใดใด 

3. โรงแรมทีพ่ักทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมีการสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็น
หลัก 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะน า
ภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวร์ไม่มี

การบังคับลูกทัวรซ์ือ้แต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 
5. ทัวรค์รัง้นี้มวีัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง 

เชน่ น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิค่าด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
ต่อท่าน 

 
 
 
 

 

25 – 29 กุมภาพนัธ ์2563 21,999 9,999 7,000 

26 กุมภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 2563 22,999 9,999 7,000 

27 กุมภาพนัธ ์– 02 มนีาคม 2563 22,999 9,999 7,000 

28 กุมภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 2563 22,999 9,999 7,000 

29 กุมภาพนัธ ์– 04 มนีาคม 2563 22,999 9,999 7,000 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณี

ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีที่ลูกคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถกูส่งตัวกลับ
เขา้ประเทศไทย จงึมีค่าใชจ่้ายที่เกดิขึน้ในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอื่นๆที่เกดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลูกคา้จะตอ้งเป็น
ผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ที่ทางประเทศนัน้ๆเรียกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกดิขึน้ทุก
กรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ทีีน่ั่งว่าง หรือตามวันเดนิทางของตั๋วเครื่องบนิ ทัง้นี ้ข ึน้อยู่ทางเจา้หนา้ทีต่รวจ

คนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ 
** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีก

สมัภาษณ์นัน้ ข ึน้อยู่กับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ในดุลพนิจิของทางเจา้หนา้ที่ ตม. ทางบรษัิททัวร ์ไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงในสว่นนีไ้ด ้** 

*** ทัวร์ครัง้นี้มวีัตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะ
คดิค่าด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 30 กก.    ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ      ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพทท์างไกล , ค่าอนิเตอร์เน็ต , ค่า

ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ต่างดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว  

3) ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู่  

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป  

(ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซีา่) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ ภายใน 3 วันหลังจาก

การจอง  
2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักท่องเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วัน จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศเกาหลีไมเ่กิน 90 วนั 

ไมว่่าจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยืนยนัการมีคณุสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร ์

จดัเตรียมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อีเมล์ , หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ

ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
 กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
- ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 
- ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 

- ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

1. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   
2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล์ หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ

เดนิทางส าหรับประเทศที่มวีีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่ีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง 
และอื่นๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกันทุกช ิน้

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 

จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

 สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

 ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนือ้สตัวทุ์กชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนือ้สตัว ์, ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก  



 

 

 

 
 


