
#14597 ทัวรเกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน เกาะนามิ กิจกรรมลาน
สกี รวมเทศกาลตกปลานํ้าแข็ง บิน LJ
ทัวรเกาหลี โซล ไรสตอเบอรี่ สวนสนุกเอเวอรแลนด LINE FRIEND STORE
ตลาดฮงแด นํ้ามันสนเข็มแดง พระราชวังเคียงบกกุง ศูนยสมุนไพรฮอกเก็ตนามู
ชุดฮันบก ทําคิมบับ ตลาดเมียงดง สมุนไพรโสมเกาหลี รานละลายเงินวอน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง   

Central Plaza
Hotel or
Sunshine
Hotel หรือเทียบ
เทา

3 ลานสกี - ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - เอเวอรแลนด - รานไลนเฟรน - รานเคร่ืองสําอางค
เกาหลี - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)   

Galaxy Hotel
or Hotel
Bridge หรือ
เทียบเทา

4 น้ํามันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - พิพิธภัณฑ
สาหรายเกาหลี - ฮันบก - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ดิวต้ีฟรี - เมียงดง - เมียง
ดงสตรีทฟ ูด

  
Galaxy Hotel
or VIP Hotel
หรือเทียบเทา

5 ศูนยโสม - โรงงานพลอยอเมทิส - โซลทาวเวอร - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 ม.ค. 65 - 5 ม.ค. 65 ฿19,900 ฿19,900 ฿19,900 ฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง

กําหนดการทั้งหมด

หมายเหตุ เคานเตอรเช็คอินปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที ผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลา
เครื่องออก 30 นาที

เท่ียวบิน LJ 004 บริการ SNACK BOX บนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

19.00 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอรสายการบิน JIN AIR (LJ)
โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกเช็คอินทตั๋วเครื่องบินและสัมภาระใหแกทาน

หมายเหตุ เคานเตอรเช็คอินปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที ผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลา
เครื่องออก 30 นาที

22.25 น. เดินทางสู เกาหลีใต โดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบิน LJ 004 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

05.40+1 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง และรับสัมภาระ
เรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลีใต เร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

จากนั้นนําทานชมความงดงามของเกาะชื่อดัง เกาะนามิ เกาะยอดฮิตท่ี ถือวาเป็นแลนดมารคของเกาหลีท่ีพลาดไมได อีกท้ัง
เป็นเกาะชื่อดังท่ีใชเป็นสถานท่ีถายทําซีรียเกาหลีชื่อดัง เพลงรักในสายลมหนาว หรือ “Winter Love Song

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูทัคคาลบี ไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี)

จากนั้นนําทาน รวมเทศกาลตกปลาน้ําแข็ง “ICE FISHING FESTIVAL 2020 ” ซ่ึงเทศกาลน้ี 1 ปี มีแคครั้งเดียวเทานั้น
ซ่ึงจะจัดชวงเดือนมกราคมของทุกๆ ปี เพราะในชวงเดือนมกราคม บริเวณ แมน้ํา จะหนาวเย็นจนเป็นน้ําแข็งและมีความหนา

่ ้ ่ ่ ้ ่



 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลีใต เร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง

คาทัวรไมรวมคาอุปกรณตกปลา ราคาอุปกรณประมาณ 20,000 วอน หรือ 650 บาท

หมายเหตุ : เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง มีประมาณ (ชวงวันท่ี 27 ม.ค. – 16 ก.พ. 2563)
ท้ังน้ีท้ังนั้นขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ทางบริษัทฯไมสามารถกําหนดได กรณีเทศกาลเล่ือนวันเปิด เน่ืองจากลานน้ําแข็งยังไมแข็ง
ตัวเต็มที ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิป์รับรายการทัวรทดแทนเป็น พาทานไปชอปป้ิง พาจูเอาทเล็ท (ในกรณีท่ีน้ําแข็งยังไมแข็ง
ตัวดี เพราะความปลอดภัยของลูกคาเป็นสิ่งสําคัญ)

ประมาณ 30-40 ซ.ม. ซ่ึงสามารถรองรับน้ําหนักเป็นตันๆ นักทองเท่ียวสวนใหญท่ีมาเยือนนับลานคนจะมาเทศกาลน้ีเพ่ือ ตก
ปลาเทราท ท่ีอาศัยอยูในน้ําเย็น

วิธีการตกปลา คือ หยอนเหย่ือปลอม (ท่ีทางเทศกาลเตรียมไวให ) ลงไปในรู จากนั้นก็กระตุกไมเบ็ดตกปลาเบาๆ ใหเหมือน
เหย่ือกําลังลอยไปลอยมาในน้ํา และปลาก็จะเขามากินเหย่ือ งายๆเพียงแคน้ีก็ทําใหทานตกปลาไดอยางสนุกสนาน)

ซ่ึงนักทองเท่ียวท่ีตกปลามาได จะมีเจาหนาท่ีคอยนําปลาท่ีตกไดไปยางใหทาน และภายในงานจะมีกิจกรรมสนุกๆ ทาความ
หนาว อาทิ การแขงขันจับปลาเทราทดวยมือเปลา การเลนสโนสเลด จักรยานป่ันบนลานน้ําแข็ง และอ่ืนๆอีกมากมาย

ไมรวมคาอุปกรณตกปลา ราคาอุปกรณประมาณ 20,000 วอน หรือ 650 บาท

หมายเหตุ : (เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง มีประมาณ (ชวงวันท่ี 27 ม.ค. – 16 ก.พ. 2563) ท้ังน้ีท้ังนั้นขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ....ทางบริษัทฯไมสามารถกําหนดได กรณีเทศกาลเล่ือนวันเปิด เน่ืองจากลานน้ําแข็งยังไมแข็งตัวเต็มที ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิป์รับรายการทัวรทดแทนเป็น >> พาทานไปชอปป้ิง พาจูเอาทเล็ท (ในกรณีท่ีน้ําแข็งยังไมแข็งตัวดี เพราะความ
ปลอดภัยของลูกคาเป็นสิ่งสําคัญ)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (เมนูชาบูชาบู SHABU SHABU)

พักท่ี Central Plaza Hotel or Sunshine Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานอินชอน

เกาะนามิ

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดขอประเทศเกาหลีใต ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียว
บินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลานคนและสินคากวา 4.5 ลานตันตอปี
และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง 6 ปีซอน ภายในมีรานคาปลอดภาษี
กวา 70 รานและรานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด

ท่ีน่ีเป็นหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวหามพลาดของประเทศเกาหลีใต ท่ีเป็นจุดหมายในฝันสุดฮิต
ของนักทองเท่ียวท้ังชาวเกาหลี ชาวไทยและชาวตางชาติ เกาะนามิหรือท่ีเรียกวา "นามีซ็
อม" (Namiseom) เป็นเกาะขนาดเล็กเพียง 460,000 ตารางเมตร ตั้งอยูกลางทะเลสาบ
ชองเพียง มีชื่อเสียงในดานทัศนียภาพทางธรรมชาติท่ีสวยงาม และไดรับความนิยมมาก
ขึ้นจากกระแสความโดงดังของภาพยนตซีรียเรื่อง "เพลงรักในสายลมหนาว" ท่ีใชเกาะแหง
น้ีเป็นสถานท่ีถายทํา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ทัคคาลบี ไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี

เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง บาย

เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง เป็นเทศกาลไฮไลทของเกาหลีท่ีหน่ึงปีมีเพียงครั้งเดียว โดย
เทศกาลน้ีถูกเสนอใหเป็นเทศกาลตัวอยางของกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเท่ียว
เกาหลี เป็นเทศกาลฤดูหนาวท่ีย่ิงใหญและดึงดูดนักทองเท่ียวมาเยือนทุกปี ท่ีนักทองเท่ียว
จะไดสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการตกปลาน้ําแข็ง โดยการเจาะน้ําแข็งเป็นรูวงกลม
และนําเบ็ดไปตกปลาใตน้ําแข็ง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ชาบูชาบู SHABU SHABU

 Central Plaza Hotel or Sunshine Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 สกีรีสอรท - ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - เอเวอรแลนด - รานไลนเฟ
รน - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด)

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู สกีรีสอรท Oak Valley Ski Resort หรือ Yangji Pine Resort Ski Valley หรือเทียบเทา
นําทานไปสนุกกับการเลนสกีบนลานสกีขนาดใหญ ประกอบไปดวย เนินสกีสําหรับผูฝึกหัดเลน 1 เนิน และ เนินสําหรับผูท่ี
เลนชํานาญแลว 1 เนิน ใหทานไดสนุกกับการเลนสกีอยางเต็มท่ี สําหรับทานท่ีไมเลนสกี หรือ สโนวสเลด ก็สามารถถายรูปร
อบๆ ลานสกี หรือหาเครื่องด่ืมรอนๆ หรือของวางทานตามรานคาในรีสอรทตามอัยธยาศัย

ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี อาทิ ชุดสกี รองเทาสกี ไมโพล ราคาประมาณ 50,000 วอน

จากนั้นนําทานสู ไรสตอเบอรี่ นักทองเท่ียวมักจะเรียกวา สตอเบอเรอ เพราะผลสตอเบอรี่ลูกโตมากๆ บางลูกโตเทาลูกละมุด
บานเราเลย ใหทานไดเห็นแปลงปลูกสตอเบอรี่ของคนเกาหลี ท่ีปลูกสตอเบอรี่แบบไรสารพิษ ปลูกดวยวิธีธรรมชาติ ผลผลิตท่ี
อรอยปราศจากสารพิษ ใหทานสามารถชิมสตอเบอรี่ตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู Pork Calbi หมูยางเกาหลีตนตํารับ)

จากนั้นพาทานสนุกสนานเต็มท่ีกับเครื่องเลนนานาชนิด ท่ี สวนสนุกเอเวอรแลนด (เลนไมจํากัดรอบ) เป็นสวนสนุกกลาง
แจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ ตั้งอยูทามกลางหุบเขา ทานจะสนุกกับเครื่องเลน ชมความนารักของหมีสีน้ําตาล สวนสนุกยังมีราน
คา อาทิ รานกาแฟ รานอาหาร รานพิซซา รานเสื้อผา และรานขายของฝากท่ีระลึกจากสวนสนุกเอเวอรแลนด ใหทานไดเลือกซ้ือ

สําหรับแฟนคลับ Line ในสวนสนุกสวนสนุกเอเวอรแลนด แหงน้ียังมี LINE FRIEND STORE มีสินคานารักๆในรูป
แบบตัวการตูน Line ใหทานเลือกซ้ือมากมาย

จากนั้นนําทานไปชอปป้ิง เครื่องสําอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET เครื่องสําอางยอดนิยม เชน สเต็มเซลลหนาเด็ก
หนากาก LED ลด กระ ฝา จุดดางดํา , โบท็อกเกาหลี , ครีมหอยทาก , WATER DROP (ครีมน้ําแตก) , BUBBLE
CLEANSING , CC ครีม ซ่ึงราคาถูกกวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไกพะโลผัดกับวุนเสนเกาหลีแสนอรอย

จากนั้นนําทานไปชอปป้ิงตอท่ี ตลาดฮงแด แหลงรวมสินคาแฟชั่นสําหรับวัยรุน อยูใกลกับมหาวิทยาลัยฮงอิก หน่ึงใน
มหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศเกาหลี ภายในถนนเสนน้ีเต็มไปดวยรานคา 2 ขางทาง เสื้อผาแฟชั่น รองเทา แวนตา กระเปา
รวมไปถึงรานแบรนดเนมอยาง H&M และ 3CE รวมถึงอาหาร รานกาแฟใหทานเลือกทา

พักท่ี Galaxy Hotel or Hotel Bridge หรือเทียบเทา

ลานสกี
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ บนลานสกี ทานจะไดสัมผัสประสบการณใหม
กับหิมะอันขาวโพลน ใหทานไดสนุกสนานกับกระดานเล่ือน ท่ีไหลลงมาจากเนินเขาหิมะ
หรือทานใดสนใจจะลองเลนสกี ก็สามารถเชาชุดและอุปกรณได อิสระตามอัธยาศัย



 หมายเหตุ ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี อาทิ ชุดสกี รองเทาสกี ไมโพล ราคาประมาณ 50,000 วอน

ไรสตรอเบอรรี่เกาหลี
ไรสตรอเบอรรี่ เชิญล้ิมรสสตรอเบอรรี่ของเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไรสตรอเบอร
รี่อยางแทจริง พบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธีการปลูกอยางไร ใหไดผล
สตรอเบอรรี่ท่ีขนาดใหญเป็นพิเศษ หวานหอม และชวนนารับประทาน เป็นท่ีชื่นชอบของ
ชาวเกาหลีและชาวตางชาติ และยังเป็นผลไมสงออกของประเทศดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู Pork Calbi หมูยางเกาหลีตนตํารับ

เอเวอรแลนด

รานไลนเฟรน

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

 บาย

เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของเกาหลี ตั้งอยูท่ีเมืองยงอิน โดยมีบริษัทซัมซุงเป็น
เจาของ เอเวอรแลนดนั้นถือวาเป็นเหมือน “ดิสนียแลนดเกาหลี” เลยก็วาได นิตยสาร
Forbes ยังจัดอันดับใหเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ท่ีตั้งของสวนสนุกเอ
เวอรแลนดนั้นเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและธรรมชาติท่ีสวย
เหมือนในเทพนิยาย ดานในถูกแบงออกเป็น 5 โซนใหญๆ และสัตวท่ีเป็นดาราดังของท่ีน้ี
คือเจาตัว Liger (ไลเกอร) ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย ท่ีถือวาเป็นลูก
แฝดไลเกอรคูแรกในโลกท่ีตองมาดูท่ีเอเวอรแลนดท่ีเดียวเทานั้น

ท่ีน่ีเป็นรานขายสินคาและคาเฟจาก LINE มีสินคามากมายหลายรูปแบบ โดยแอพพลิ
เคชั่น LINE นั้นนอกจากจะเป็นแอพแชทท่ีไดรับความนิยมแลวยังมีจุดขายอีกอยางก็คือ
คาแรคเตอรหลักของตัวละครของแอพพลิเคชั่น LINE ท่ีมีสินคาออกมาใหเลือกมากมายท่ี
มีท้ังตุกตา Line บราวน โคน่ี แซลล่ี, ปากกา, เคสมือถือ, สมุด โซนเสื้อผา และของแตง
บาน หมอน ผาหม

แวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาว
ไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน ผลิตภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญท่ีมีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก ไกพะโลผัดกับวุนเสนเกาหลีแสนอรอย

 Galaxy Hotel or Hotel Bridge หรือเทียบเทา

ยานดังสําหรับวัยรุน เป็นแหลงรวม รานคา รานอาหาร คลับ บาร รวมท้ังเป็นถนนแสดง
งานศิลปอารตๆ ของเหลาศิลปินอารมรติสตแตกท้ังหลาย ถนนสายอารทยาน
มหาวิทยาลัย ฮงอิก ยานน้ีมีท้ังรานอาหาร คอฟฟ่ีช็อป ผับ บาร รานขายเสื้อผา รานขาย
เครื่องสําอางค และเกสเฮาส ราคายอมเยาว (ถูกบางไมถูกบาง ถาถูกมากๆก็เดินไกลจาก
รถไฟฟานิดนึง ) ยานน้ีถือเป็นศูนยรวมวัยรุนเด็กแนวชาวเกาหลี และเป็นสถานท่ีโชวของ
ของนักรองใตดิน อินด้ี มารองเพลง โชวผลงานของตัวเองใหผูคนท่ีเดินผานไปมาแถวนั้น
ไดดูกัน ปกติโดยสวนตัวชอบไปเดินเลนแถวฮงแดเพราะวามีรานคาเสื้อผานารักๆ ดีไซน
แนวๆ ใหเลือกหลากหลาย และรานอาหารอรอยๆ หลายราน ออ จุดเดนอีกอยางหน่ึงของ
ยานน้ีคือมีรานหมูยางอรอยๆ ใหเลือกกินหลายราน



วันท่ี 4 น้ํามันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนยสมุนไพรฮอกเก
ตนามู - พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี - ฮันบก - เรียนทําขาวหอ
สาหราย คิมบับ - ดิวตี้ฟรี - เมียงดง - เมียงดงสตรีทฟูด

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

จากนั้นพาทานไปชม RED PINE หรือ น้ํามันสนเข็มแดง สมุนไพรชื่อดังท่ีไดรับความนิยมมากในตอนน้ี สรรพคุณชวยลด
ระดับน้ําตาลในเสนเลือด ชวยละลายไขมันในเสนเลือด ชวยลางสารพิษหรือดีท็อกเลือดใหสะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือด
ไดสะดวกขึ้น เหมาะกับผูปวยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเสนเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขขอเสื่อม

จากนั้นนําทานชม พระราชวังเคียงบกกุง เป็นท้ังสัญลักษณและแหลงทองเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล หนาพระราชวังจะมีทหาร
เวรยามผลัดเปล่ียนยืนประจําการ ซ่ึงเป็นท่ีนาสนใจของนักทองเท่ียวท่ีไดถายรูป พระราชวังท่ีมีขนาดใหญและเกาแกท่ีสุดในกรุง
โซล สรางขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจาแทโจ ราชวงศโชซอน ในชวงฤดูหนาว พระราชวังแหงน้ีจะปกคลุมไปดวยหิมะขาวโพลน
สวยงาม จนตองเก็บภาพความประทับไวเลยทีเดียว

จากนั้นพาทานชม “ศูนยสมุนไพรฮอกเก็ตนามู” ชาวเกาหลีนิยมนํามารับประทาน เพ่ือชวยปองกันโรคตับแข็งไมใหถูก
ทําลายจากการด่ืมกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล สารตกคางจากอาหารและยา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไกตุนโสม

จากนั้น พาทานไปชม โรงงานสาหรายเกาหลี ใหทานไดชมกรรมวิธีในการผลิตสาหรายเกาหลีแสนอรอย พรอมชิมสาหราย
หรือจะเลือกซ้ือเป็นของฝากกลับบานก็ได

จากนั้นพาทานไปสวยหลอแบบหน ุมสาวเกาหลี กับการสวมชุดประจําชาติเกาหลี “ชุดฮันบก” ใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้นนําทานไปเรียนรูเกี่ยวกับการ ทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน “คิม” แปลวา
สาหราย “บับ” แปลวา ขาว โดย วิธีการทํา จะหอเป็นแทงยาวๆ แลวห่ันเป็นชิ้นพอดีคํา จ้ิมกับโชยุ ญ่ีป ุนหรือวาซาบิก็ได

จากนั้นนําทาน ชอปป้ิงแหลงสินคาปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) สินคาแบรนดเนม เครื่องสําอางแบรนดชั้นดัง หรือ กระเปาแบรนด
ดัง

นําทานไปชอปป้ิงตอกันท่ี “ตลาดท่ีฮอตท่ีสุดของเกาหลี” ตลาดเมียงดง หรือ สยาม สแควรเกาหลี ตลาดแหงน้ีทานจะพบกับ
สินคา อาทิ เสื้อผาแฟชั่น แบรนดดังตางๆ ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเทาแบรนด NIKE Adidas และรองเทาท่ีกําลัง
เป็นท่ีนิยมในตอนน้ี fila หรือจะเลือกชอปป้ิงเครื่องสําอางเกาหลี ETUDE , THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN
ใหทานไดเลือกซ้ือมากมาย

ท่ีสําคัญตลาดเมียงดงแหงน้ียังโดงดังเรื่อง Food Street อีกดวย เพราะนอกจากสินคาแฟชั่นตางๆแลวยังมีรานอาหาร ราน
กาแฟ รานเครื่องด่ืม ขนมหวาน ไอศกรีม หลากหลายรานใหทานเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอรี่ มันฝรั่งทอด น้ําผลไม
กุงทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอรี่ สายไหมสีรุง และ อาหารอรอยท่ีนาสนใจอีกมากมาย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา เพ่ือใหทานไดชอปป้ิงอยางจุใจ

พักท่ี Galaxy Hotel or VIP Hotel หรือเทียบเทา

นํ้ามันสนเข็มแดง
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

น้ํามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ ์100% ซ่ึงสรรพคุณของน้ํามัน
สนเข็มแดงนั้นมีประโยชนอยางมากมาย ท้ังชวยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันท่ีอุด
ตันในเสนเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของ
เสีย เชน เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ชวยลางสารพิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด เพ่ิมการไหล
เวียนของเลือดไดสะดวกขึ้น ชวยเพ่ิมภูมิตานทานใหกับรางกาย บํารุงผิวพรรณใหสดใส
จากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง



พระราชวังเคียงบ็อค

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

เป็นพระราชวังท่ีเกาแกท่ีสุดของราชวงศโชชอน สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1394 ตนพระราชวงศ
ท่ีสถาปนาขึ้นโดยกษัตริยแทโจ ภายในมีการแสดงโชวการเปล่ียนเวรยามของทหารราช
องครักษ การโชวแตละครั้งใชเวลาประมาณ 30 นาที

ฮอกเก็ตนามู เป็นสมุนไพรท่ีขึ้นเฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปีจะออกดอกหน่ึงครั้งปลูกบน
ยอดเขาสูง เมื่อนําดอกมาสกัด มีสรรพคุณ ชวยขับสารพิษตกคางตางๆออกจากตับอยาง
ปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเทานั้น เกรดสง
ออกท่ีขายตามหามสรรพสินคาบานเรา จะเป็นเกรดบีเทานั้น ไมมีเกรดเอ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ไกตุนโสม

พิพิธภัณฑสาหรายเกาหลี

ฮันบก

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ

 บาย

ท่ีพิพิธภัณฑสาหรายทานจะไดฟังเรืองราวการทําสาหรายจากใตทะเลลึก ใหทานทราบถึง
ประวัติศาสตร ความเป็นมา และกระบวนการผลิตสาหรายทะเลเกาหลีวามีวิวัฒนาการและ
วิธีการอยางไร

ฮันบกเป็นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน ๆ ปีมาแลว ความงามและความ
ออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทางภาพถายของสุภาพสตรีใน
เครื่องแตงกายฮันบกน้ี กอนท่ีวัฒนธรรมการแตงกายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลี
เมื่อรอยปีมาแลวนั้น หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน สวนสุภาพบุรุษจะ
สวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ในขณะท่ีสุภาพสตรีสวมชอก
อรีและชีมา (กระโปรง) ในปัจจุบันชุดประจําชาติฮันบก จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษ
ตาง ๆ เชน งานมงคลสมรส วันซอลลัล (วันขึ้นปีใหมตามจันทรคติ) หรือวันชูซก (วัน
ขอบคุณพระเจา) ฮันบก ของผูหญิงประกอบดวย กระโปรงพันรอบตัว เรียกวา “ชิมา” และ
เสื้อ “ชอกอรี” ซ่ึงคลายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผูชายประกอบดวยชอกอริเชนกัน แตสั้น
กวาของผูหญิง และมีกางเกงเรียกวา “บาจิ” ท้ังชุดของผูหญิงและผูชายสวมคลุมทับดวย
เสื้อคลุมยาวเรียกวา “ตุรุมากิ”

อาหารประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนู
หน่ึง



วันท่ี 5 ศูนยโสม - โรงงานพลอยอเมทิส - หอคอยกรุงโซล - การ
คลองกุญแจคูรักเกาหลี - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทา
อากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ํา

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

เมียงดงสตรีทฟูด

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

เป็นสถานท่ีชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี ใครท่ีมาเกาหลีตองมาชอปป้ิงท่ีน่ี เพราะเป็นศูนย
รวมของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด ไมวาจะเป็นเครื่องสําอางค มีทุกย่ีหอยอดฮิตใน
เกาหลี มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง , เสื้อผาแฟชั่น ท้ังหญิงและชาย เสื้อผาท่ีน่ีจะมีท้ัง
รานท่ีเป็นแบรนดยอดฮิตในเกาหลี และแบรนดสุดฮิตจากตางประเทศ รวมถึงรานอาหาร
รานฟาสฟ ูด รานหมูยาง และรานกาแฟ สรุปวาท่ีน่ีมีทุกอยางท่ีนักชอปตองการครบครัน

เมียงดงสตรีทฟ ูด (MYEONG-DONG STREET FOOD) มีอาหารหรือของทานเลนให
ไดล้ิมลองมากมาย ไมวาจะเป็น หอยเชลลยางตัวใหญอบนากิน ขนมไขหรือเครันปัง ขนม
ยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุงล็อบสเตอรตัวใหญๆ ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง โดยการ
เอามอสซาเรลลาชีสเสียบไมแลวเอาไปยาง ตอกโบกี เคกขาวท่ีขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรส
ดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหลี เมนูน้ีมีอยูเกือบทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาดเมียงดง

 คํ่า  Galaxy Hotel or VIP Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

จากนั้นนําทานรูจักและเขาใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ท่ีชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจ
สงบและเพ่ิมพละกําลังโดยสวนรวมสรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจ ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ
ลดและปองกันมะเร็งและเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจดทะเบียนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก

จากนั้น หากมีเวลา จะนําทานชมโรงงานเจียระไน พลอย อเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและ
นําโชค โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จ้ี ตางหู และ
สรอยขอมือ

จากนั้นนําทานสู หอคอย N’SEOUL TOWER (ไมรวมคาขึ้นลิฟท) นําทานยอนรอยซีรียดัง “ You Who Came From
The Stars” (ยัยตัวรายกับนายตางดาว) และ ซีรียเรื่อง F4 เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอย
เมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล

อิสระใหทานชมบรรยากาศบานเมืองเกาหลี หรือ จะคลองกุญแจคูรัก เพราะคนเกาหลีมีความเชื่อวาถามาคลองกุญแจคูรักท่ีน้ี
“จะทําใหรักกันยืนยาวไมพรากจากกัน”

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัม บุลโกกิ

จากนั้นนําทานเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซ้ือของฝากท่ี “รานละลายเงินวอน” สาหราย ขนมตางๆ ขาวพองรสชาติตางๆ
เหลาโซจู หรือมามาเกาหลีท่ีมีใหเลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเครื่องใชไฟฟา กระทะเกาหลีชื่อดัง ฯลฯ ใหทานเลือกชอปป้ิง
อยางจุใจ

ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบินอินชอน เพ่ือทําการเช็คอินทตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ

17.10 น. เดินทางสูประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบิน LJ 003 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)

ค่ํา

21.10 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน

ศูนยโสม

โรงงานพลอยอเมทิส

โซลทาวเวอร

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สถานท่ีแหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม เพ่ือฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ ของโสมแตละ
ชนิด โดยโสมท่ีดีมีคุณภาพ ตองมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับเรื่องน้ีอยางมากจึง
ตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต การเริ่มปลูกโสม จนกระท้ังการผลิตออกมาเป็นตัว
ยา “โสมเกาหลี” นั้นมีสารประกอบท่ีสําคัญอยูหลายอยางมีท้ังวิตามินและแรธาตุหลายชนิด

โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต

ท่ีน่ีเป็นสัญลักษณของกรุงโซล ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ 240 เมตร ซ่ึงบางครั้งก็ถูก
เรียกวา “นัมซันทาวเวอร” เพราะหอคอยตั้งอยูบนภูเขานัมซาน ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะ
สําหรับชมวิวทิวทัศนของกรุงโซล โดยเฉพาะในชวงเวลาค่ําคืนนั้น จะเห็นสภาพบานเมือง
ของกรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสีตางๆ ท่ีทําใหรูสึกเพลิดเพลินกับวิวสุดโรแมนติก

จุดไฮไลทของหอคอยกรุงโซลท่ีคูรักทุกคูชาวเกาหลีจะตองทําอยางเสียไมไดคือ การคลอง
กุญแจคูรัก Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร โดยท่ีจะเขียนขอความหรือชื่อของ
คูรักไวบนแมกุญแจ และก็จะนําแมกุญแจน้ีไปคลองกับรั้วเหล็ก สวนลูกกุญแจเคาจะท้ิงไป
ดวยความเชื่อท่ีวาหากคูรักคูใด ไดมาเยือนและคลองกุญแจคูรักกันท่ีน่ี จะทําใหความรัก
ของท้ังคูยืนยาว ไมพรากจากกันไปตลอดกาล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู โอซัม บุลโกกิ

 บาย



 หมายเหตุ เท่ียวบิน LJ 003 บริการ SNACK BOX บนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

ทาอากาศยานอินชอน

ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรีย
ลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา
โสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง
(มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดขอประเทศเกาหลีใต ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียว
บินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลานคนและสินคากวา 4.5 ลานตันตอปี
และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง 6 ปีซอน ภายในมีรานคาปลอดภาษี
กวา 70 รานและรานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บคาภาษีเชื้อเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามประกาศสายการบิน... 

รายการทองเท่ียวและรายการอาหารท่ีระบุไว อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามสถานการณ โดยไมจําเป็นตองแจงใหทราบลวงหนา

หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิร์ับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทอง
เท่ียว คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตาง ๆ แบบชําระขาดเชน
กันกอนออกเดินทาง ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออก
นอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใด ๆ รวมท้ังคาตั๋ว
เครื่องบินใหแกทาน)

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเท่ียวระหวางทองเท่ียวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาตาง ๆ ตลอดจนขอ
แนะนํากรุณาติดตอเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ หากทานมีความจําเป็นตองรับฝากของจากผูอ่ืนเพ่ือท่ีจะนําไปยังประเทศ นั้น ๆ  หรือนํา
กลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นวาตองไมเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต
เจาหนาท่ีจะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด

คณะเดินทางชวงวันหยุด หรือ เทศกาลท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด  ขอสงวนสิทธิ ์
ท่ีจะปรับราคาตามสถานการณท่ีมีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน 

หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามท่ีจองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ผูจัดถือวาผูทองเท่ียวสละสิทธิแ์ละ
จะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น เน่ืองจากคาใชจายท่ีทานไดจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบยืนยันการใช
บริการแบบผูจัดเป็นตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายท้ังหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข 

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไม
คืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้น ๆ 

มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง และกรณีอ่ืนๆ

เน่ืองดวยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินท่ัวโลก กอนทานขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัว
ขึ้นเครื่องบิน แยกใสถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1
ลิตร และตองนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมี
ขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนด รวมถึงสิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะตองใสกระเปาใบ
ใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําเขาผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตว
ทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอก เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจ
พบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก

การชําระเงิน
ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจํา 10,000 บาท สําหรับการจองนับตั้งแตวันจองภายใน 2 วัน และ สวนท่ีเหลือท้ังหมดชําระกอนเดินทาง

อยางนอย 20 วัน (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือ ชําระไมครบ หรือ เช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดๆ ผูจัดมีสิทธิยกเลิก
การจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ตั๋วกรุป) และ คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี    

คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ            

คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2-3 ทาน 

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ            

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ 15 กก. / ห้ิวขึ้นเครื่องได 10 กก.    

มัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 



คาประกันอุบัติเหตุประเภท มัคคุเทศก 2 (แผน 1) คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000

อัตรานี้ไมรวม:
กรณีปรับเพ่ิมอัตราคาภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน

คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว และ เก็บคาใชจายเพ่ิมอีก 3,000 บาท สําหรับพาสตางชาติ 

คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีสั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก)

คาทิปสําหรับคนขับรถ ไกดทองถิ่น หัวหนาทัวร (50,000 วอน หรือ 1,500 บาท)

ราคาตามโปรแกรมทัวร ยังไมรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%
 

วีซา
หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

หมายเหตุ
หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ  “กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ี

สามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางได  ท้ังน้ีเพ่ือปองกันปัญหาเท่ียวบินลาชาหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการ
เปล่ียนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน” (ความลาชาของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบ
เท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความ
ควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเป็นตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไม
สามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี

อัตราน้ีไมรวมไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง ทานละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500บาท) ขออนุญาตเก็บคาทิปทุก
ทานท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท 

ราคาจอยแลนดไมใชตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท 

ขอควรทราบ

1. กรุณาเตรียมเอกสารการทํางาน เชน หนังสือรับรองการทํางาน , นามบัตร , บัตรพนักงาน  หรือหากมีธุรกิจสวนตัวตองมี
นามบัตร หากเปล่ียนชื่อสกุลตองนําเอกสารมายืนยัน

2. โปรแกรมทัวรอาจมีการสลับปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนางาน อาทิ หากมีฝนตก หรือ รถติด อาจปรับ
โปรแกรม (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสถานการณหนางาน ) ไกดและหัวหนาทัวรจะแจงใหทราบในแตละวัน 

3. รานชอปป้ิงท่ีทางรัฐบาลใหทัวรลง ตามท่ีระบุในโปรแกรมทัวร ขอความรวมมือลูกทัวรลงทุกราน ซ้ือไมซ้ือไมวากัน  ทางบริษัทฯ
ไมมีนโนบายบังคับซ้ือแตอยางใด ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของลูกคา 

4. ประเทศเกาหลีใตมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซ้ือได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตอง
ซ้ือ โดยไมมีการบังคับลูกทัวรท้ังสิ้น แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

5. ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น  หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แค
สมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชตั๋วเครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทาง
บริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD
 

การยกเลิก
1. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซาผานแลว แตจะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืน

คามัดจําท้ังหมด

2. ราคาดังกลาวเป็นราคาโปรโมชั่น ไมสามารถยกเลิกการจองไดทุกกรณี 

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองท้ังจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมีการคืน
เงินท้ังหมดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 
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4. ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศซ่ึงไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการ
คืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้นๆ


