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โรงแรม/ทพีักสกีรีสอรท์2 คืน โซล1 คืน                                                             สายการบินAsiana Airline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางสรุปโปรแกรมทอ่งเทียวเกาหล ี5 วัน 3 คนื 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง โรงแรม/ทีพกั 

1 

วนัท ี6 ธ.ค. 
ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  Iทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 

วนัท ี7 ธ.ค. 

ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน I หาดจมูนัจิน(BTS BUS STOP , สถานทีถ่ายทาํซีรยี ์

เรอืง Goblin) I บา้นโอจูกอน I ถนนคงันึง I ยงเพยีงสกีรสีอรท์ 

YOUNGPYEONG 

SKI RESORT  

หรอืเทียบเทา่

มาตรฐาน 

3 

วนัท ี8 ธ.ค. 
รว่มกิจกรรม ณ เทศกาลหิมะทยีงเพยีงสกีรสีอรท์ ASIAN SNOW FESTIVAL 

YOUNGPYEONG 

SKI RESORT  

หรอืเทียบเทา่

มาตรฐาน 

4 

วนัท ี9 ธ.ค. 

ศนูยเ์วชสาํอาง I ศนูยส์มนุไพร I ศนูยน์าํมนัสนเข็มแดง I DUTY FREE I ตลาดทงแดมนุ 

I ศนูยร์วมวยัรุน่เกาหลีเมยีงดง 

SEOUL 

หรอืเทียบเทา่

มาตรฐาน 

5 

วนัท ี10 ธ.ค. 

ศูนยพ์ลอยอเมทิส I N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟ) Iศูนยโ์สม Iซุปเปอรม์า

เก็ต 
- 

 

GRAND ASIAN SNOW’S YOUNGPYEONG 
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โปรแกรมท่องเทียวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 

ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ  Iทา่อากาศยานนานาติอินชอน 
คณะเดินทางพรอ้มกนัทีจุดหมาย สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชัน 4 ณ เคานเ์ตอร์

สายการบิน Asiana Airline / EASTAR JETโดยมีเจา้หนา้ทีจากบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในเรือง

ของเอกสารตลอดจนสมัภาระของทา่น 

(**โปรดแสดงใบนดัหมายและพาสปอรต์ใหแ้กเ่จา้หนา้ทีในวนัเดนิทาง)  

หลงัจากเชค็อิน และโหลดสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นาํทา่นออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหลีใต ้

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ สู ่ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน 

 

สายการบิน รหสัเทียวบนิ BKK >>ICN รหสัเทียวบนิ ICN>> BKK 

ASIANA OZ742 23.55 – 07.30 OZ741 18.30 – 22.05 

ASIANA OZ744 01.45 – 09.25 OZ743 20.20 – 01.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ข้อแนะนาํเพอืความสะดวกในการเขา้รบัการตรวจคน้ก่อนขึนเครอืงบิน ของเหลว เจล และสเปรยท์กุชนิด ตอ้งบรรจุใน

ภาชนะทีมีขนาดความจไุมเ่กิน 100 มิลลิลติร สาํหรบัภาชนะทีเกิน 100 มิลลิลิตร แมจ้ะบรรจขุองเหลว เจล และสเปรย ์เพียง

เลก็นอ้ยก็ไมส่ามารถนาํติดตวัขนึเครอืงบินได ้ภาชนะทงัหมดตอ้งใสร่วมกนัไวใ้นถงุพลาสติกใส ซึงเปิด - ปิด ผนึกได ้และมี

ความจรุวมกนัไมเ่กิน1 ลติร (1,000 มิลลิลติร) ของเหลวทีไดร้บัการยกเวน้ ไดแ้ก่ นม และอาหารสาํหรบัเด็กทารกในปริมาณ

ทีเหมาะสม รวมถึงยาทีมีเอกสารกาํกับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย ์ทีซือจากรา้นคา้ปลอดอากร (DUTY FREE 

SHOPS) ททีา่อากาศยานตอ้งบรรจใุนถงุพลาสติกใสปิดผนกึปากถงุไมม่รีอ่งรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงว่าได้

ซือ ณ วนัทีเดินทาง เพือนาํไปแสดงต่อเจา้หนา้ที ณ จุดตรวจคน้ อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนาํของเหลว ขึน

เครอืงแตกตา่งกนั การนาํผลติภณัฑข์องสดทีทาํจากสตัวไ์ม่ว่าเนือหม ูเนือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนญุาตใหน้าํเขา้ประเทศเพือ

ป้องกนัโรคตา่งๆเพราะหากศลุกากรตรวจพบจะตอ้งเสียคา่ปรบั 
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หาดจูมันจนิ (BTS BUS STOP , สถานทถี่ายทาํซรียีเ์รือง Goblin) I บ้านโอจู

กอน I ถนนคังนึง I ยงเพยีงสกรีีสอรท์ 

เชา้  

 

 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
เทียง 

 

 
 
บา่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 นาํท่านสู่ หาดจูมันจิน เป็นชายหาดขนาดกลาง มีทรายสวยงามและนาํทะเลสีคราม หิน

รูปทรงแปลกๆ และป่าตน้สนทีอยู่ดา้นหลงัของชายหาด มีวิวทิวทศันท์ีสวยงาม และเป็นทีตงัของป้าย

รถบสั ซงึเป็นสถานทีทศีิลปินเกาหลีวง BTS ใชถ้่ายภาพในอลับมั You Never Walk Alone นอกจากนี

ยงเป็นสถานทีถ่ายทาํซีรยีเ์รอืง Goblin อีกดว้ย 

พุลโกกิ (BULGOGI) 
 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการท่านดว้ย พลุโกกิ (BULGOGI)วิธีการทาํคือ

หนัหมเูป็นชินบางๆ แลว้หมกักบัเครอืงปรุงตา่งๆก่อนนาํไปตม้นาํขลกุขลิก 

 

ถนนคังนึง 

 นาํท่านสู่ถนนคงันึง ตงัอยุ่ใจกลางเมืองคังนึง เป็นแหล่งรวมคาเฟ่ รา้นขนมและรา้นกาแฟ

น่ารกัๆ  รวมถึงตลาดสด ของกิน Street food  ภาพหนุ่มสาวพนกังานบริษัทมาเดินเลน่จิบกาแฟตอน

กลางวนัเป็นภาพทสีามารถเห็นไดป้ระจาํจากทีน ี
 

ยงเพยีงสกรีีสอรท์ 

 จากนนันาํท่านสู่ ยงเพียง สกีรีสอรท์  เป็นหนงึในจุดเลน่สกียอดนิยมอีกแห่งหนึงของเกาหลี 

นอกจากนีตวัรีสอรท์เองยงักินอาณาบริเวณทีใหญ่มากกว่าหมืนไร ่มีสิงอาํนวยความสะดวกครบครนั 

ตงัแต่ อาคารทีพกัขนาดใหญ่หลายอาคาร, สนามกอลฟ์ 45 หลมุ, นงัเรือสไตลก์อลโดรา่แบบอิตาลี, 

สระว่ายนาํ, สนามเด็กเลน่, บ่อนาํพรุอ้น และอืนๆอีกมากมาย ทาํใหเ้ป็นสถานทีพกัผ่อนทีมาไดทุ้ก

ฤดกูาล 
 

หาดจูมันจนิ (BTS BUS STOP , สถานทถี่ายทาํซรียีเ์รือง Goblin)           

บ้านโอจูกอน 

 จากนนันาํท่านสู่ บา้นโอจูกอน เป็นอดีตบา้นพกัของ ชิน ซมัดัง ศิลปินชือดงัของเกาหลีใน

ยคุโจซอนและเป็นบา้นเกิดของลกูของเธอ อี ยุล-กกทีเป็นนกัปราชญ์และนกัเขียนทีใหญ่คนหนึงของ

ยุคโชซอนเลยทีเดียว ดว้ยอายุกว่า 500 ปีของบา้นหลงันีจึงทาํใหบ้า้นนีเป็นหนึงในโบราณสถานที

เก่าแก่ทีสดุหลงัหนงึของเกาหลี ทาํใหท้ีนเีป็นหนงึในแหลง่ท่องเทียวหลกัของเมือง Gangneung เลย 
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เย็น 
 
 
 
 
  
 

อิสระท ีASIAN SNOW FESTIVAL เตม็วัน / ลงทะเบยีน / แข่งขันเลือนหมิะ 

/ งานปารต์ ี/ เกมส ์/ Photime 

 
เชา้  
 
 
 
 
เทียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
เย็น 
 
 
 
  
 

บารบ์คีิวเกาหลี BBQ KOREA 

 รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ย เมน ู บารบี์คิวเกาหลี อาหารปิงยา่งสไตล์

เกาหลีมเีนือสตัวห์ลากหลายใหเ้ลือกรบัประทาน เสิรฟ์พรอ้มเครืองเคยีง 
 

หลงัจากนนันาํทา่นเขา้สู่ทีพกั  

YOUNGPYEONGSKI RESORT  หรอืเทียบเทา่มาตรฐาน 
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รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

อิสระ ณ ยงเพียงสกรีีสอรท์ 

 อิสระกิจกรรมสกี ณ ยงเพยีงสกีรสีอรท์ (ไมร่วมคา่อปุกรณส์กี) 
 

อิสระอาหารกลางวัน 

Buffet นานาชาต ิ

 รบัประทานอาหารเย็น ณ สกีรสีอรท์ พิเศษ!! ดินเนอรบ์ฟุเฟ่ต ์เต็มอิมกับบฟุเฟ่ตห์ลากหลาย

เมนใูหค้ณุไดเ้ลอืกทานกนัตามใจชอบ เติมไดไ้มอ่นั 

หลงัจากนนันาํทา่นเขา้สู่ทีพกั  

YOUNGPYEONGSKI RESORT  หรอืเทียบเทา่มาตรฐาน 

 

อิสระ ณ ยงเพียงสกรีีสอรท์ 

 จากนนัเดินทางสู ่ยงเพียงสกีรสีอรท์ เป็นลานสกียอดนิยมแห่งหนึงของเกาหลีใต ้นาํท่านเขา้

รว่มงาน 'ASIAN SNOW FESTIVAL 2019' เทศกาลหิมะทีจดัขนึเพียงปีละหนงึหนเทา่นนั!! 

14.00 น.               ลงทะเบียน การแขง่ขนักระดานเลือน 

14.00 – 16.30 น. สนกุสดุเหวียงกบัการแขง่ขนักบักระดานเลือน  ทา่มกลางหิมะขาวโพลน สมัผสักบั 

อากาศหนาวสดุขวั 

17.30 – 20.00 น. ชมการแสดงพืนเมืองเกาหลี และลุน้รบัของรางวลัมากมาย 

จากนนัอิสระใหท้กุทา่นถ่ายรูปเป็นทีระลกึ และสนกุสนานกบัการเลน่สกี ทา่มกลางลานหิมะขนาดใหญ่ 

ททีกุทา่นไมค่วรพลาด!! 



 

ศูนยเ์วชสาํอาง I ศูนยส์มุนไพร 

ตลาดทงแดมุน I ศูนยร์วมวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง

 
เชา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทียง 
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รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ศูนยเ์วชสาํอาง

 พาทา่นสูศ่นูยเ์วชสาํอาง

ครมีนาํแตก, ครมีโบท็อกซ์

DUTY FREE 

 นาํท่านชอ้ปปิงสินคา้ปลอดภาษีที ดิวตีฟรี 

ซอืมากมายกวา่ 500
 

จมิดัก 

 รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร เมนจิูมดกั 

คลกุดว้ยนาํซุป รสชาติกลมกลอ่ม เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆพรอ้มเครืองเคียง

 

ศูนยส์มุนไพร 

 นาํทา่นเขา้ชม 

เกต ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มีรสเปรียว ดีสาํหรบับคุคลทีนิยมดืมชา กาแฟ นาํอดัลม ฯลฯ 

เมลด็ฮ็อกเกตจะช่วยในการลา้งสารพษิทีตกคา้งหรอืไขมนัทีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั ไต ช่วยใหต้บั

หรอืไตของทา่นแขง็แรงขนึ และยงัสง่ผลดีตอ่สขุภาพรา่งกายของทา่นอีกดว้ย

ศูนยน์าํมันสนเข็มแดง

 พาทา่นเดินทางสู ่

ช่วยชะลา้งไขมนัในเสน้เลือด เพอืป้องกนัการอดุตนัของเสน้เลอืด และชมการสาธิตใหท้า่นไดเ้ห็นภาพ

อยา่งชดัเจนยงิขนึ 
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ศูนยส์มุนไพร I ศูนยน์าํมันสนเข็มแดง I DUTY FREE I 

ศูนยร์วมวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง 

  

รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ศูนยเ์วชสาํอาง 

ศนูยเ์วชสาํอาง ใหท้า่นไดเ้ลือกซือเครอืงสาํอางคณุภาพดใีนราคายอ่มเยา 

ครมีโบท็อกซ,์ ครมีหอยทาก ฯลฯ 

นาํท่านชอ้ปปิงสินคา้ปลอดภาษีที ดิวตีฟรี (DUTY FREE) ทีนีมีสินคา้ชนันาํใหท้่านไดเ้ลือก

500 ชนิด ทงั นาํหอม เสอืผา้ เครอืงสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา เครอืงประดบั ฯลฯ

รบัประทานอาหารณ ภตัตาคาร เมนจิูมดกั (JIMDAK)เป็นเมนไูก่ประกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหลี 

คลกุดว้ยนาํซุป รสชาติกลมกลอ่ม เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆพรอ้มเครืองเคียง 

นาํทา่นเขา้ชม ศนูยส์มนุไพรหรอื ฮ็อกเกตนามใูหมล่า่สดุของเกาหล ีเป็นสมนุไพรเมลด็ฮ็อก

เกต ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มีรสเปรียว ดีสาํหรบับคุคลทีนิยมดืมชา กาแฟ นาํอดัลม ฯลฯ 

อกเกตจะช่วยในการลา้งสารพษิทีตกคา้งหรอืไขมนัทีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั ไต ช่วยใหต้บั

หรอืไตของทา่นแขง็แรงขนึ และยงัสง่ผลดีตอ่สขุภาพรา่งกายของทา่นอีกดว้ย 

ศูนยน์าํมันสนเข็มแดง 

พาทา่นเดินทางสู ่ศนูยน์าํมนัสนเข็มแดงผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลีมีสรรพคณุ 

ช่วยชะลา้งไขมนัในเสน้เลือด เพอืป้องกนัการอดุตนัของเสน้เลอืด และชมการสาธิตใหท้า่นไดเ้ห็นภาพ

GRAND ASIAN SNOW’S YOUNGPYEONG 
 

I DUTY FREE I 

งสาํอางคณุภาพดใีนราคายอ่มเยา เช่น 

ทีนีมีสินคา้ชนันาํใหท้่านไดเ้ลือก

ชนิด ทงั นาํหอม เสอืผา้ เครอืงสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา เครอืงประดบั ฯลฯ 

ไก่ประกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหลี 

ใหมล่า่สดุของเกาหล ีเป็นสมนุไพรเมลด็ฮ็อก

เกต ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มีรสเปรียว ดีสาํหรบับคุคลทีนิยมดืมชา กาแฟ นาํอดัลม ฯลฯ 

อกเกตจะช่วยในการลา้งสารพษิทีตกคา้งหรอืไขมนัทีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั ไต ช่วยใหต้บั

ผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลีมีสรรพคณุ 

ช่วยชะลา้งไขมนัในเสน้เลือด เพอืป้องกนัการอดุตนัของเสน้เลอืด และชมการสาธิตใหท้า่นไดเ้ห็นภาพ



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
เย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยพ์ลอยอเมทสิ 

ซุปเปอรม์าเกต็ 
 

เชา้ 
 
 
 
 
 
 

ตลาดทงแดมุน

พาท่านสู่ตลาดทงแดมุน 

ศนูยก์ารคา้เป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรม เสือผา้และแฟชันระดับโลก 

และคา้ปลีกทีใหญ่ทีสดุคณุสามารถเลือกซือสินคา้ไดแ้ทบทกุชนิดทีตลาดแห่งนี เช่น ผา้ไหมและผา้

เสอืผา้, รองเทา้ และอปุกรณเ์สรมิ

นอน, เครอืงใชภ้ายในบา้น

บุฟเฟ่ตน์านาชาติ

 รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารดว้ย 

ทะเลนานาชาติใหท้่าน

สลดับาร ์พิซซ่าบฟุเฟ่ตน์านาชาติแห่งนี

หวานทีมีใหเ้ลอืกมากมาย

หลงัจากนนันาํทา่นเขา้สู่ทีพกั 

5 

รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ศูนยพ์ลอยอเมทสิ

 จากนนันาํท่านเดินทางสู ่

ชาวเกาหลีเชือวา่ถา้ไดม้ีพลอยชนิดนีติดตวัไวจ้ะทาํใหม้ีโชคลาภและสิงดีๆเกิดขนึในชีวิต

 

เมียงดง 

 เอาใจคอช้อปปิงกับแหล่งช้อปปิงยอดฮิตทีคนไทยรูจ้ักกันดี 

รวบรวมแฟชันแบรนด์

รองเทา้, กระเป๋า, เครืองสาํอาง

เรยีกวา่แคท่ีนทีเีดียวก็สามารถหาซือไดท้กุอยา่งทีทา่นตอ้งการ
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ศูนยพ์ลอยอเมทสิ I N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟ) I ศูนยโ์สม 

 

ตลาดทงแดมุน 

ตลาดทงแดมุน เป็นย่านการค้าขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ตลาดดังเดิมและ

ศนูยก์ารคา้เป็นศูนยก์ลางของอุตสาหกรรม เสือผา้และแฟชันระดับโลก รวมถึงการเป็นตลาดคา้ส่ง 

และคา้ปลีกทีใหญ่ทีสดุคณุสามารถเลือกซือสินคา้ไดแ้ทบทกุชนิดทีตลาดแห่งนี เช่น ผา้ไหมและผา้

รองเทา้ และอปุกรณเ์สรมิ, อิเล็กทรอนิกส,์ เครืองหนงั, สินคา้กีฬา, เครืองใชส้าํนกังาน

เครอืงใชภ้ายในบา้น, ผลิตภณัฑส์ตัวเ์ลยีง, ของเลน่ และอืนๆ อกีมากมายหลายรายการ

นานาชาตขิาปู 

รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารดว้ย บุฟเฟ่ตน์านาชาติขาปูยักษ์!บุฟเฟ่ตห์อ้งอาหาร

ท่านเลือกชิมกันอย่างจุใจ โดยมีไฮไลทค์ือ บฟุเฟ่ขาปอูลาสกา้ และ

สลดับาร ์พิซซ่าบฟุเฟ่ตน์านาชาติแห่งนีเป็นทีถูกอกถกูใจของหลายคนทงัในเรืองรสชาติและเมนคูาว

หวานทีมีใหเ้ลอืกมากมาย 

หลงัจากนนันาํทา่นเขา้สู่ทีพกั BENIKEA SEOUL HOTEL 

หรือเทียบเทา่ โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต ้

รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ศูนยพ์ลอยอเมทสิ 

จากนนันาํท่านเดินทางสู ่ศนูยพ์ลอยอเมทิสหรอืพลอยสมีว่งทีมีชือเสียงของประเทศเกาหลีซึง

ชาวเกาหลีเชือวา่ถา้ไดม้ีพลอยชนิดนีติดตวัไวจ้ะทาํใหม้ีโชคลาภและสิงดีๆเกิดขนึในชีวิต

เอาใจคอช้อปปิงกับแหล่งช้อปปิงยอดฮิตทีคนไทยรูจ้ักกันดี เมียงดง เป็นย่านที

แฟชันแบรนดช์ันนาํไวม้ากมาย ท่านสามารถหาซือสินค้าได้อย่างหลากหลายทังเสือผ้า

เครืองสาํอาง และยงัมี เครืองประดบั, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนงัและซีรียย์อดฮิต 

เรยีกวา่แคท่ีนทีเีดียวก็สามารถหาซือไดท้กุอยา่งทีทา่นตอ้งการ 

GRAND ASIAN SNOW’S YOUNGPYEONG 
 

ศูนยโ์สม I 

เป็นย่านการค้าขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ตลาดดังเดิมและ

รวมถึงการเป็นตลาดคา้ส่ง 

และคา้ปลีกทีใหญ่ทีสดุคณุสามารถเลือกซือสินคา้ไดแ้ทบทกุชนิดทีตลาดแห่งนี เช่น ผา้ไหมและผา้, 

เครืองใชส้าํนกังาน, เครือง

ของเลน่ และอืนๆ อกีมากมายหลายรายการ 

บุฟเฟ่ตห์อ้งอาหาร

บฟุเฟ่ขาปอูลาสกา้ และอาหารอืนๆเช่น 

เป็นทีถูกอกถกูใจของหลายคนทงัในเรืองรสชาติและเมนคูาว

BENIKEA SEOUL HOTEL  

ลอยสมีว่งทีมีชือเสียงของประเทศเกาหลีซึง

ชาวเกาหลีเชือวา่ถา้ไดม้ีพลอยชนิดนีติดตวัไวจ้ะทาํใหม้ีโชคลาภและสิงดีๆเกิดขนึในชีวิต 

เป็นย่านทีได้ชือว่า

ท่านสามารถหาซือสินค้าได้อย่างหลากหลายทังเสือผ้า, 

หนงัและซีรียย์อดฮิต 
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เทียง 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ได้เวลานําท่านออกเดินทางสูส่นามบนิ 

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

 

 

 

 

ซัมเกทงั หรือไก่ตุ๋นโสม 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ซัมเกทังหรือเมนูไก่ตุ๋นโสม 

(SAMGYETANG) เป็นอาหารทีนิยมรบัประทานกนัในชาววงัสมยัก่อน ภายในตวัไก่จะมีขา้ว รากโสม 

พทุราแดงเสิรฟ์พรอ้มเครืองเคียงทีเรียกว่า กักตกีุ เสน้ขนมจีน เหลา้โสม พริกไทยดาํ และเกลือ เสิรฟ์

ทา่นละ 1 ตวั ในหมอ้ดินรอ้น 
 

ศูนยโ์สม 

 จากนนัพาท่านรูจ้กัและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที ศูนยโ์สม 

เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศทีมีการผลิตโสมเกาหลีทีมีคุณภาพเป็นอันดบั 1 ของโลก โดยโสมมี

คณุประโยชนน์านปัการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาํใหจิ้ตใจ

สงบและเพมิพละกาํลงั โดยมีสรรพคณุทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหวัใจ ช่วยป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด 

ฯลฯ 

SUPERMARKET 

 หลงัจากนนัไดเ้วลานาํท่านสู่ สนามบินกิมแฮ เพือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่าง

ทางแวะช้อปปิงที SUPERMARKETเพือซือของฝากคนทางบา้น ทีรา้นแห่งนีมีขนมพืนเมืองเกาหลี

หลากชนิดรวมทงักิมจิ ไก่ตุ๋นโสมทีบรรจุอยู่ในถุงสญุญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของที

ระลกึ  

N SEOUL TOWER 

 เชา้นีนาํท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ตงัอยู่บนเขานมัซาน ซงึเป็น 1 ใน 18 

หอคอยทีสงูทีสดุในโลก ฐานของหอคอยมีสิงน่าสนใจต่างๆ มากมาย เช่น ศาลาแปดเหลียมปาลกกั

จอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาติอนั ชุง กุน อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเลน่และถ่ายรูปคู่

หอคอยตามอธัยาศยั รวมไปถึงชมไฮไลทข์องทีนคีือการคลอ้งกญุแจคูร่กั (ไมร่วมคา่ขนึลิฟท)์ 
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สายการบิน รหสัเทียวบนิ BKK >>ICN รหสัเทียวบนิ ICN>> BKK 

ASIANA OZ742 23.55 – 07.30 OZ741 18.30 – 22.05 

ASIANA OZ744 01.45 – 09.25 OZ743 20.20 – 01.20 

 

#อตัราค่าบรกิาร 

เดือน ธนัวาคม 2019 

พเีรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ไม่เสริม

เตยีง 

06 - 10ธันวาคม ASIANA 26,900.- 26,900.- 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราทัวรร์วม 
 คา่ตวัเครอืงบินไป-กลบั ตามเสน้ทางทีระบใุนรายการชนัทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ   

 คา่อาหารทกุมือ ตามทีระบใุนรายการ        

หมายเหตุ: อตัราคา่บรกิาร 

+ หากทา่นตอ้งการหอ้งสาํหรบัพกัเดียว สามารถจ่ายเพิมเติมอกี 4,900.-ทา่นละ จากราคาผูใ้หญ่ 

+ หากท่านตอ้งการเดนิทางแบบไม่ใช้ตัว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน 

กรุณาชาํระมดัจาํหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั 

และชาํระสว่นทเีหลือทงัหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั 

********มดัจาํขนัตาํ 5,000.- บาท/ทา่น/ทรปิ****** 

*กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงอืนไขต่างๆใหล้ะเอยีดก่อนยนืยนัการจอง* 

เจา้หนา้ทีจะสง่ใบนดัหมายการเดินทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดินทางเทา่นนั!!! 

หากมกีารเปลียนแปลงจะรบีแจง้ใหท้ราบ หากมีขอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีทนัที 

 

***ลกูคา้มีความจาํเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร ์

อนัไดแ้ก่ ศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, ศนูยเ์วชสาํอาง, ศนูยน์าํมนัสนแดง, ศนูยพ์ลอยอเมทิส หากทา่นไมต่อ้งการเขา้รา้นดงักลา่ว  

บรษัิทขอสงวนสทิธิในการเก็บคา่บรกิารเพิมทา่นละ 300 USD*** 
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 คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการ        

 คา่ทพีกัตามระบใุนรายการ พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น ตามโรงแรมทีระบ ุหรอืเทียบเท่า  

 คา่รถรบั-สง่ และนาํเทยีวตามรายการ        

 คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ทีม ี        

 คา่นาํหนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ15 หรอื 20 กก.      

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 

 คา่บตัรเขา้สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์เครอืงเลน่ไมจ่าํกดั 

 ปลกัไฟ ADAPTER  

 คา่ทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน  ท่านละ 1,500 บาท หรอื 50,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทงัทรปิ 

 

อัตราทัวรไ์ม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรีด, มินิบารใ์นหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ

เครอืงดมืทีสงัเพมินอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสงัเพมิกรุณาติดตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพิมเองต่างหาก) 

 หากผูเ้ดินทางไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย มีคา่ใชจ่้ายเพิมเติม 5,000 บาท 

 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%      

 คา่นาํหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีหนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 15-20 กก.)   

 คา่วีซา่สาํหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต์ 2.ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3.ใบสาํคญัถินที

อยู่ 4.สาํเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็น

ผูด้าํเนินการยืนวีซา่ใหท้า่นโดยจ่ายค่าบรกิารตา่งหาก (สาํหรบัหนงัสอืเดินทางตา่งดา้วเจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํ

เรอืงแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืนวีซา่)  

 คา่ลิฟทท์ี N SEOUL TOWER 

 

หมายเหตุ 

 เทียวบิน ราคารายการท่องเทียว และอาหาร สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้(คาํนงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั) 

 ขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงเทียวบินและตารางการบินทงัไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมือง,เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัทไีทยและในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหท้่านเดินทางออกหรือเขา้

ประเทศ เนืองจากมีสิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้งการกระทาํทีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขา้

ออกเมือง หรอืในกรณีอนืๆการพิจารณาเป็นเอกสทิธิและวิจารณญาณของเจา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที

กรมแรงงานเทา่นนั ซงึอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทไมส่ามารถทาํการเลือนวนัหรอืคืนเงินได ้(เนืองจากตวั

เครอืงบินเป็นตวัราคาพิเศษ ไป-กลบั แบบหมูค่ณะ) ทงันีบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทวัรห์รือค่าบริการไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทงัสนิ  
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 หนงัสือเดินทาง (Passport) ของทา่น นบัจากวนัทีเดินทางไปและกลบั ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านมากกว่า 6 เดือนขึนไป 

และตอ้งเหลือหนา้กระดาษพอใหเ้จา้หนา้ทีตรวจคนเขา้เมืองสามารถประทบัตราได ้และตอ้งอยู่ในสภาพทีสมบรูณ ์

ไมช่าํรุด หรอืฉีกขาด  

 ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทงัสนิหากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ

ก่อจลาจล  

 หลงัจากไดร้บัเอกสารเรยีกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชาํระเงิดมดัจาํภายใน 3 วนั และสง่หลกัฐานการชาํระเงินพรอ้ม

หนา้พาสปอรต์ของผูเ้ดินทาง และชาํระเงินทงัหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วนั  

 ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทงัสนิหากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก

เดินทางแลว้ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทงัสิน หากเกิดสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุีเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเทียวเอง 

 เมือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทงัหมด 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน์ีไดต้ามความเหมาะสม ทงันีขนึอยู่กบั

เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุวิสยัอืนๆทีอาจเกิดขึนได ้ทังนีเพือความปลอดภัยและประโยชนข์องผู้

เดินทางเป็นสาํคญั 

 มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทงัสนิแทน บรษัิทฯ นอกจากมีเอกสาร  

ลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบรษัิทฯ กาํกบัเทา่นนั  

 ในกรณีทีลกูคา้ตงัครรภ ์ตอ้งมีใบรบัรองจากแพทยว์่าสามารถเดินทางท่องเทียวได ้และมีอายไุม่เกิน 7 วนั นบัจาก

วนัทเีดินทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ 

 กรณีกรุป๊สว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุป๊นกัเรยีน กรุป๊ดงูาน ไมส่ามารถใชร้าคาดงักลา่วในโปรแกรมได ้

 กรณีทีท่านซือเฉพาะแพ็คเกจทวัรไ์ม่รวมตวัเครอืงบิน จะไม่รวมค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

การยกเลิก 

- ตอ้งยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนัเทา่นนั คืนเงินคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีชาํระแลว้ 

- หากยกเลกิการเดินทางนอ้ยกวา่ 45 วนั ขอสงวนสิทธิไมค่ืนคา่ทวัรท์กุกรณี 

- ในกรณีกรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมา กรุป๊นกัเรยีน กรุป๊ดงูาน เมือชาํระแลว้ไมส่ามารถคืนเงินใดๆทงัสนิ 


