
#14896 ทัวรเกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน เกาะนามิ เทศกาลตกปลา
นํ้าแข็ง โอควัลเลยสกีรีสอรท บิน LJ
ทัวรเกาหลี โซล ทําคิมบับ สวมชุดฮันบก ไรสตรอเบอรรี่ สวนสนุกเอเวอรแลนด
หอคอย N’SEOUL ทาวเวอร คอสเมติกเซ็นเตอร พระราขวังเคียงบ็อค
พิพิธภัณฑภาพลวงตาสามมิติ พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง ตลาดเมียงดง ตลาดฮงอิก



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานอินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง - โอควัลเลย สกีรีสอรท   
Pacific Hotel
หรือเทียบเทา

3 เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - เอเวอรแลนด - โซลทาวเวอร -
การคลองกุญแจคูรักเกาหลี   

Coop City
Hotel Stayco
or Galaxy
Hotel หรือเทียบ
เทา

4 ศูนยโสม - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - ทําเนียบ
ประธานาธิบดี (บลูเฮาส) - พระราชวังเคียงบ็อค - พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ -
พิพิธภัณฑน้ําแข็ง - เมียงดง

  

Coop City
Hotel Stayco
or Galaxy
Hotel หรือเทียบ
เทา

5 น้ํามันสนเข็มแดง - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยาน
อินชอน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

4 ม.ค. 65 - 8 ม.ค. 65 ฿16,777 ฿16,777 ฿16,777 ฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง -
โอควัลเลย สกีรีสอรท

กําหนดการทั้งหมด

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

19.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 เคานเตอร D ประตูทางเขาเบอร 2-3
สายการบินจินแอร (LJ) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกดานสัมภาระเช็คอิน

22.25 น. บินลัดฟาสู กรุงโซล โดย สายการบินจินแอรเท่ียวบินท่ี LJ004 (บริการชุดขนมปังและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

05.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

จากนั้นนําทานเดินทางไปทาเรือเฟอรรี่ขามฟากไปยัง เกาะนามิ สถานท่ีโรแมนติคอีกแหงหน่ึงสําหรับคูรักคูหน ุมสาว
ครอบครัว เพ่ือน ๆ หน่ึงในสถานท่ีถายทําละครเกาหลี Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี

จากนั้นนําทานเดินทางสู เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง Sancheoneo Moutain trout Ice Festival เมือง Hwacheon (เริ่ม
เดือนมกราคม ระหวางวันท่ี 4-26 มกราคม 2563)สนุกกับเทศกาลตกปลาน้ําแข็งท่ีใหญท่ีสุดของเกาหลีใต มีนักทองเท่ียวมา
เยือนนับลานคนทุกปี โดยปกติกในเดือนมกราคม แมน้ํา Hwacheongang จะแปรสภาพเป็นน้ําแข็ง ใหทุกคนเดินลงไปน่ังตก
ปลาเทราทภูเขา หรือ Sancheoneo กันได

จากนั้นนําทานเดินทางสู โอควัลเลย สกีรีสอรท เป็นรีสอรทท่ีมีความสงบ อัดแนนไปดวยความเป็นธรรมชาติท่ีเป็นหุบเขา
และสิ่งแวดลอมท่ีบริสุทธิ ์รวมท้ังวิวของตนโอคท่ีเรียงรายอยูรอบๆรีสอรท จนเป็นท่ีมาของคําวา “โอควัลเลย” น่ันเอง อิสระให

่ ่



้ ้

ทานไดเพลิดเพลินกับกิจกรรมตางๆ บนลานสกีอิสระถายรูปอยางเพลิดเพลินกับลานหิมะท่ีกวางใหญ ซ่ึงทางรีสอรทยังมีหลาก
หลายบริการอ่ืนๆ ไวสําหรับผูท่ีไมตองการเลนสกี เชน รานอาหาร คอฟฟ่ีชอป ซุปเปอรมาเก็ดไวบริการ

กรุณาเตรียมถุงมือ ผาพันคอ แวนกันแดด เสื้อแจกเก็ตกันน้ํากันลม และกางเกงรัดรูป

ราคาทัวรไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี, ครูฝึกรวมท้ังสโนวสเลดและกระเชาลิฟท คาเชาอุปกรณสกี 50,000 วอน สโนบอรด
ประมาณ 30,000 – 40,000 วอนตอเช็ด สโนสเลคประมาณ 12,000 วอนตอเช็ด กระเชาลิฟทสําหรับทานท่ีเลนสกี ครึ่งวัน
ประมาณ 40,000 วอนตอทาน ทานสามารถฝากไกดทองถิ่นซ้ือบัตร ไมรวมในราคาทัวร ราคาอาจจะมีการเปล่ียนแปลง โปรด
สอบถามท่ีไกดนําเท่ียวอีกครั้ง

หากโอควัลเลยสกีรีสอรทเต็ม ทางบริษัทจะจัดใหพักท่ีสกีรีสอรทใกลเคียง

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมบุลโกกิ

พักท่ี Pacific 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

เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง

โอควัลเลย สกีรีสอรท

 บาย

เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง เป็นเทศกาลไฮไลทของเกาหลีท่ีหน่ึงปีมีเพียงครั้งเดียว โดย
เทศกาลน้ีถูกเสนอใหเป็นเทศกาลตัวอยางของกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเท่ียว
เกาหลี เป็นเทศกาลฤดูหนาวท่ีย่ิงใหญและดึงดูดนักทองเท่ียวมาเยือนทุกปี ท่ีนักทองเท่ียว
จะไดสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการตกปลาน้ําแข็ง โดยการเจาะน้ําแข็งเป็นรูวงกลม
และนําเบ็ดไปตกปลาใตน้ําแข็ง

เป็นสกีรีสอรทแบบหรูขนาดใหญ มีเสนทางสกี 9 เสนทาง คือสําหรับมือใหม 2 เสนทาง,
สําหรับผูเลนแบบ intermediate 5 เสนทาง และสําหรับผูเลนแบบ advance 2 เสน ซ่ึง
แตละเสนทางจะมีรูปแบบการท่ีแตกตางกัน สกีรีสอรทท่ี Oak Valley Snow Park มี
สิ่งอํานวยความสะดวกอีกหลายแบบ ตั้งแตโรงแรมท่ีพักตากอากาศ สนามกอลฟ, สปา
สนามเด็กเลน, หองฟิตเนส และโซนรานคา รานอาหาร สกีรีสอรทเป็นรีสอรทท่ีมีความ
เงียบสงบ และเต็มไปดวยทัศนียภาพท่ีงดงามและบริสุทธิข์องหุบเขาและปาโอคท่ีเรียงราย
เป็นทิวแถวในบริเวณรอบๆ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู โอซัมบุลโกกิ

 Pacific Hotel หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ไรสตรอเบอรร่ีเกาหลี - เอ
เวอรแลนด - หอคอยกรุงโซล - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

กรุณาเตรียมถุงมือ ผาพันคอ แวนกันแดด เสื้อแจกเก็ตกันน้ํากันลม และกางเกงรัดรูป

ราคาทัวรไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี, ครูฝึกรวมท้ังสโนวสเลดและกระเชาลิฟท คาเชาอุปกรณสกี 50,000 วอน สโนบอรด
ประมาณ 30,000 – 40,000 วอนตอเช็ด สโนสเลคประมาณ 12,000 วอนตอเช็ด กระเชาลิฟทสําหรับทานท่ีเลนสกี ครึ่งวัน
ประมาณ 40,000 วอนตอทาน ทานสามารถฝากไกดทองถิ่นซ้ือบัตร ไมรวมในราคาทัวร ราคาอาจจะมีการเปล่ียนแปลง โปรด
สอบถามท่ีไกดนําเท่ียวอีกครั้ง

หากโอควัลเลยสกีรีสอรทเต็ม ทางบริษัทจะจัดใหพักท่ีสกีรีสอรทใกลเคียง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู ทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา สาหราย บับ
แปลวา ขาว จะเป็นแทงยาวๆ แลวเคาก็จะห่ันเป็นชิ้นๆพอดีคํา พรอมท้ัง สวมชุดฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจําชาติของเกาหลี พรอม
ถายภาพเป็นท่ีระลึก และทานยังสามารถซ้ือกิมจิกลับไปเป็นของฝากไดอีกดวย

และเดินทางตอไปท่ี ไรสตรอเบอรรี่ เชิญ ล้ิมรสสตรอเบอรรี่ของเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไรสตรอเบอรรี่อยางแทจริง
พบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธีการปลูกอยางไร ใหไดผลสตรอเบอรรี่ ท่ีขนาดใหญเป็นพิเศษ หวานหอม และ
ชวนนารับประทาน เป็นท่ีชื่นชอบของชาวเกาหลีและชาวตางชาติ และยังเป็นผลไมสงออกของประเทศดวย ชมวิธีการปลูกการ
ดูแลรักษา สามารถเลือกชิมสตรอเบอรรี่ไดจากภายในไรได

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพอรคคาลบี้

นําทานเดินทางสู เมืองยงอินท่ีตั้งของ สวนสนุกเอเวอรแลนด ซ่ึงถูกขนานนามวา ดิสนียแลนดเกาหลี เป็นสวนสนุกกลาง
แจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจาของ ตั้งอยูทามกลางหุบเขา ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟท ใหทานได
สนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด ชมกิจกรรมและการแสดงตางๆ ดวยบัตรเขาชมแบบ ไมจํากัดจํานวนรอบ

จากนั้นนําทานสู หอคอย N’SEOUL TOWER ยอนรอยซีรียดัง “ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวรายกับ
นายตางดาว) “ Boys Over Flowers หรือ F4 เกาหลี” ณ เขานัมซานภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17
หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ360องศา
(ไมรวมคาขึ้นลิฟท)

พาทาน คลองกุญแจคูรัก เพราะมีความเชื่อวาคูรักท่ีไดมาคลองกุญแจท่ีน่ีจะรักกันยาวนานตลอดไป

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู

พักท่ี Coop City Hotel Stayco or Galaxy Hotel หรือเทียบเทา

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อาหารประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนู
หน่ึง



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ศูนยโสม - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - รานเคร่ืองสําอางค
เกาหลี - บลูเฮาส - พระราชวังเคียงบ็อค - พิพิธภัณฑ
ภาพลวงตา 3 มิติ - พิพิธภัณฑน้ําแข็ง - เมียงดง

สวนดอกไม สวนสนุกเอเวอรแลนด ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ (เดือนมีนาคม-เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม -
เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลล่ี,เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายนเป็นสวน
ดอกเบญจมาศ)

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู พอรคคาลบี้

เอเวอรแลนด

โซลทาวเวอร

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

 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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ชาบู ชาบู

 Coop City Hotel Stayco or Galaxy Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา



บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นนําทานชม ศูนยสมุนไพรโสมรัฐบาลเกาหลี หรือราชาแหงมวล สมุนไพร ในตํารายาแผนโบราณจีน ระบุวา โสม
เป็นสมุนไพรท่ีชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและเพ่ิมพละกําลังโดยสวนรวม
สรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจ ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและปองกันมะเร็ง

จากนั้นนําทานเขาชม ศูนยสมุนไพรฮอกเก็ตนามู ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดับ
สูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮอกเก็ตน้ี ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็ง
แรง ปองกันโรคตับแข็ง ท่ีถูกทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา

จากนั้นนําทานสู Cosmetic Center ชอปป้ิงรานเครื่องสําอางยอดนิยมของนักชอปชาวไทยใหทานไดเลือกซ้ือกลับไปฝาก
เป็นของท่ีระลึก เชน Snail Cream (ครีมหอยทาก) , water drop (ครีมน้ําแตก) , แปงมาโยก, ครีมโบท็อกเกาหลี ซ่ึงราคาถูก
กวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย

จากนั้นนําทาน ผานชม บลูเฮาส ทําเนียบของประธานาธิบดี แวะถายรูปเป็นท่ีระลึกท่ี อนุสาวรียรูปนกฟีนิกซ สัญลักษณ
ความเป็นอมตะพรอมชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ําพุซ่ึงถือวาเป็นจุดท่ีมีฮวงจุยท่ีดีท่ีสุดของกรุง
โซล

หลังจากนั้นนําทานชม พระราชวังเคียงบ็อคคุง พระราชวังเกาแกท่ีสุดของราชวงศโชซอน สรางขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใชเป็น
ศูนยกลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นท้ังท่ีประทับและฐานอํานาจของพระเจาแทโจและตอเน่ืองมาถึงกษัตริยในรา
ชวงศโชซอล

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไกตุนโสม

จากนั้นนําทานอิสระชม TRICK EYE MUSEUM โดยทานจะไดสนุกสนานกับการถายรูปแอ็คชั่นทาทางตางๆกับภาพแนว
มิติท่ีเกิดจากความคิดสรางสรรคและจินตนาการของการสรางภาพโดยใชเทคนิคพิเศษ จากภาพสามมิตท่ีรวมทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตรและการซอนภาพโดยกระตุนความเคล่ือนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริงโดยใหผูชมเขาไปมีสวนรวมถายภาพ

จากนั้นนําทานํายังโซน ICE MUSEUM เป็นโซนน้ําแข็งแกะสลักรูปตางๆ อุณหภูมิขางใน ประมาณ - 4 องศา

หลังจากนั้นนําทานชอปป้ิงตลาดดังท่ีสุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี หากทานตองการทราบวาแฟชั่น
ของเกาหลีเป็นอยางไร กาวล้ํานําสมัยเพียงใดทานจะตองมาท่ีเมียงดงแหงน้ีพบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาบุรุษ-สตรี เครื่องสําอา
งดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายให
ทานไดเลือกซ้ือซ่ึงราคาถูกกวาท่ีเมืองไทย 2-3 เทา

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูบิบิมบับ+ซุป

พักท่ี Coop City Hotel Stayco or Galaxy Hotel หรือเทียบเทา

ศูนยโสม

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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



รานเครื่องสําอางคเกาหลี

ทําเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮาส)

พระราชวังเคียงบ็อค

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

ท่ีน่ีเป็นทําเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต ท่ีไดชื่อบลูเฮาสเพราะวาเมื่อมองจากดานนอก
เขาไปท่ีอาคารดังกลาวจะเห็นเป็นสีฟาออนท้ังหลัง คนก็เลยเรียกตามสีของอาคารหลังน้ี
ทําเนียบประธานาธิบดีแหงน้ีไมเปิดใหบุคคลท่ัวไปหรือนักทองเท่ียวเขาชมภายใน แต
สามารถชมจากดานนอกและถายภาพไกลๆ ได

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ไกตุนโสม

พิพิธภัณฑภาพลวงตา 3 มิติ

พิพิธภัณฑนํ้าแข็ง

เมียงดง

 บาย

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมของกรุงโซล มีเอกลักษณท่ีแปลกแหวกแนว ดวยจุดเดนคือ
ภาพบริเวณฝาผนังและพ้ืนจะถูกสรางสรรคโดยใชเทคนิคพิเศษในการสรางภาพ 3 มิติ
รวมถึงทฤษฎีทางวิทยาศาสตรเชนการหักเหของแสงเงา และการซอนภาพโดยกระตุนการ
เคล่ือนไหวของภาพใหมีมิติเหมือนจริง ซ่ึงศิลปะแบบน้ีเรียกวา ทรอมพลุยล (trompe
l’oeil) มาจากภาษาฝรั่งเศสท่ีแปลวาลวงตา และท่ีสําคัญภาพลวงตาเหลาน้ียังสามารถทําให
ผูชมเขาไปมีสวนรวมกับภาพได โดยแตละภาพจะมีคําแนะนําเรื่องตําแหนงการยืน เพ่ือจัด
วางทาตางๆ

เป็นพิพิธภัณฑท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลักน้ําแข็งกวา 50 ชิ้น รวมอยูในท่ีเดียว พรอมจัด
แสดงในแบบท่ีไมธรรมดา แตจําลองเป็นเมืองท่ีทุกอยางกลายเป็นน้ําแข็ง และเอาใจเด็กๆ
ดวยสไลเดอรน้ําแข็ง และกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย ใหคุณไดเดินเท่ียวอยางไมรูสึกเบื่อ
อาทิ สัมผัสประสบการณน่ังรถลากกวางรูดอรฟ ทักทายลุงซานตา โพสทาคูกับนก
เพนกวินขั้วโลก สํารวจบานน้ําแข็งเอสกิโม เย่ียมชมปราสาทน้ําแข็ง ชมวิวจากบนกําแพง
เมือง และลองเขาพักโรงแรมท่ีทุกอยางทําจากน้ําแข็ง

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



วันท่ี 5 น้ํามันสนเข็มแดง - ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) - ซุปเปอรมารเก็ต
เกาหลี - ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บิบิมบับ+ซุป

 Coop City Hotel Stayco or Galaxy Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นนําทานรูจักและเขาใจ ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดง ในประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชตนสนเข็ม
แดงจากยอดเขาท่ีประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยท่ี ประเทศเกาหลีใตออกมา เป็น น้ํามันสนเข็ม
แดง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก

จากนั้นอิสระใหทานเดินชอปป้ิงกันท่ี ตลาดฮงอิก ซ่ึงเป็นยานชอปป้ิงชื่อดังของเหลาวัยรุนเกาหลี ซ่ึงฝ่ังตรงขามของยานน้ี
เป็นมหาวิทยาลัยฮงอิก

และนําทานแวะ ซุปเปอรมาเก็ต ซ้ือของ (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก
ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม หมอน
สุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) เป็นตน

17.10 น. เหิรฟาสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินจินแอร เท่ียวบินท่ี LJ003 (บริการอาหารพรอมเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

ค่ํา

21.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก

ถนนฮงอิก (ยานฮงแด) บาย

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



 หมายเหตุ บริการอาหารพรอมเครื่องด่ืมบนเครื่อง

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
รายการทัวรสามารถปรับเปล่ียนการเดินทางได ตามความเหมาะสม โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา แตทางบริษัทจะยังคงรักษาผล

ประโยชนของลูกคาเป็นสิ่งสําคัญ

บริษัทฯรับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น หากทานถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธ
การเขา-ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ี์จะไมคืนเงินบางสวนหรือท้ังหมดหากทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง ไมวาประเทศใดจนทําใหทานไมสามารถเดินทางตอไปได
คณะทัวรทานอ่ืนๆ รวมถึงไกดจะไมสามารถรอทาน ณ สนามบินได จําเป็นตองออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว แตทางตัวแทน
บริษัทฯจะทําหนาท่ีประสานงานและเจาหนาท่ีจะทําการติดตอและชวยเหลือทานเป็นระยะๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆท้ังสิ้น  ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน การยกเลิกหรือการลาชาของ
สายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีตางๆ ท่ีเกิดขึ้นเหนืออํานาจ
การควบคุมของบริษัทฯ และเจาหนาท่ีนั้นๆ ท่ีจะสงผลทําใหเสียเวลาในการทองเท่ียวตามรายการทัวร ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคา
เสียหาย ไมวาในกรณีใดๆท้ังสิ้น ท้ังคาเสียเวลา คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เป็นตน 

กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน เมื่อทานตกลง
ชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวท้ังหมดแลว 

เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไม
อาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

ถากรุปท่ีทานจองทัวรไว ไมสามารถออกเดินทาง จากกรณีจํานวนผูเดินทางไมครบจํานวนตามท่ีกําหนดไว หรือสายการบินแจง
ยกเลิกบิน ทางบริษัทจะคืนเงินคาทัวรใหทาน แตทางบริษัทจะขอหักเงินคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง  เชน คาธรรมเนียมในการยืนขอวีซา
ของประเทศท่ีทานจะเดินทาง  (ถาโปรแกรมท่ีทานเดินทางจะตองย่ืนขอวีซา)

อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนคา
บริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง คาประกันภัย คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินชุดน้ีเป็นตั๋วราคาพิเศษ (ตั๋วกรุป) ตองเดินทางตามวันท่ีท่ีระบุไวบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิกหรือ
เปล่ียนแปลงใดๆ ท้ังสิ้น และถาทางบริษัทไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลวนั้น ไมสามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดิน
ทางได (ยกเวนบางสายการบิน ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางได เมื่อทานตองการเปล่ียนแปลงรายชื่อผูเดินทางหลังจากออก
ตั๋วเครื่องบินไปแลว จะตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ ท้ังน้ีจะขึ้นอยูกับสายการบินเทานั้น)

บริษัทฯทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชจากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนสงเมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ

ระหวางการเดินทาง แตจะไมรับผิดชอบตอการสูญหายดังกลาวในระหวางการ ทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมด
หรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการไดหากทานไม เดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับ
ซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินไดคาบริการท่ี ทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการ ท่ี
ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมไดบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม และสถานการณตางๆ ท้ังน้ี
ทางบริษัทฯจะยึดถือและคํานึงถึง ความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

โปรดอานขอมูลท้ังหมดกอน ทําการจอง หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาท่ี เมื่อทานจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว หมายถึง
ทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ี ทางบริษัทฯ แจงไวขางตน
 

การชําระเงิน
กรุณาชําระคามัดจํา ทานละ  5,000 บาท (ชวงเทศกาล 10,000 บาท)

แฟกซหรืออีเมล หนาหนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทาง (หนังสือเดินทางมีอายุการใชงาน 6  เดือนขึ้นไป)

คาทัวรสวนท่ีเหลือ บริษัทฯขอเก็บคาทัวรท้ังหมด กอนการเดินทางอยางนอย 15 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์น
การคืนเงินคามัดจําท้ังหมด

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เสนทางตามท่ีระบุไวในโปรแกรม  (ตั๋วกรุป) 

คาน้ําหนัก กระเปาสัมภาระเดินทาง ตามท่ีสายการบินกําหนดแตละเสนทาง  (ไมเกิน 15 กิโลกรัมเทานั้น) โหลดใตเครื่องบิน ถือ
ขึ้นเครื่องได 12 กิโลกรัม และสวนเกินคิดกิโลกรัมละ 550 บาท 

คาธรรมเนียม น้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแหง     

คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ
่ ่



คาโรงแรมท่ีพัก ตามท่ีระบุในรายการ (พัก 2-3 ทาน/หอง)          

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุในรายการ

คาพาหนะเดินทางระหวางนําเท่ียว  ตามท่ีระบุในรายการ        

คาอาหารและเครื่องด่ืม ตามท่ีระบุในรายการ 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุ
สําหรับเด็กท่ีมีอายุนอยกวา 2 ปี และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของ
สัญญาฯ)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัว นอกเหนือจากรายการทัวรระบุไว  เชน คาอาหาร-เครื่องด่ืม,คาซักรีด,คาโทรศัพท,คามินิบารและทีวีชองพิเศษ

ฯลฯ 

คาทิปบริการ สําหรับพนักงานบริการ เชน คาทิปคนขับรถ คาทิปไกดทองถิ่น คาทิปพนักงานเสิรฟ พนักงานยกกระเปา 

คาธรรมเนียม น้ํามันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินท่ีทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพ่ิมตามภาวะอัตราแลกเปล่ียน 

คาภาษีตางๆ หัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% (กรณีท่ีลูกคาตองการใบกํากับภาษี) 

คาปรับ สําหรับกระเปาสัมภาระเดินทางท่ีเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด     

ประกันภัยอุนใจยามเดินทาง (ตองซ้ือเพ่ิม)

คาทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย คาทิป จํานวน 50,000 วอน  *กรุณาย่ืนคาทิปใหกับหัวหนา
ทัวรท่ีสนามบิน (วันแรก) 
 

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางตองมีอายุการใชงาน 6 เดือนขึ้นไป

หมายเหตุ
ราคาทัวรน้ีไมรวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรจากเมืองไทย คาทิป จํานวน 50,000 วอน  *กรุณาย่ืนคาทิป

ใหกับหัวหนาทัวรท่ีสนามบิน (วันแรก) 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมโปรแกรมอาจจะมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ, การจราจร, การเมือง, สายการบิน และฤดูกาล

ไมมีราคาตั๋วเด็ก 

หากจํานวนผูเดินทางไมครบ 25 ทาน ทางบริษัทขอเล่ือนการเดินทางหรือเปล่ียนแปลงราคา

เด็ก คือ อายุตํ่ากวา 12 ปีบริบูรณ ใหยึดตามเดือนเกิดเป็นหลัก 

ทานถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองท้ังของทางประเทศไทยและเกาหลี ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองของทาน ถือเป็นเหตุผลท่ีอยูนอก
เหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิใ์นการท่ีจะคืนคาใชจาย ใดๆ ท้ังสิ้นแกทาน 

โปรแกรมทัวรเกาหลี จะเป็นโปรแกรมท่ีจะตองลงรานชอปป้ิง หากทานไมประสงคท่ีจะเขา ทานจะตองจายเงินคาไมเขาราน ใหกับ
ทางรานคา รานละ 100 USD/ทาน

กรณีกรุปท่ีเดินทาง เป็นกรุปดูงาน หรือ กรุปนักศึกษา ซ่ึงไมไดมีการแจงมากับทางบริษัทฯ ไวกอนทําการจองทัวร ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิดํ์าเนินการเก็บเงินเพ่ิมกับทางลูกคาโดยตรงท่ีเกาหลีทันที 

เมนูอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุไวในรายการ ทางบริษัทจะจัดเป็นเมนูตามปกติ หากทานไมสามารถทานได เชน ทานเจ, มังสวิรัติ,
อาหารอิสลาม หรือแพอาหารชนิดอ่ืนๆ กรุณาแจงใหเจาหนาท่ีทราบทันทีตั้งแตจองทัวร
 

การยกเลิก
กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด ฤดูทองเท่ียว เทศกาลสําคัญ จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด หากไมไดปฏิบัติตามเงื่อนไข

ตางๆ ท่ีไดระบุไว

ชวงเทศกาลหรือวันหยุดตอเน่ือง ตองแจงยกเลิกกอนเดินทางอยางนอย 45 วัน ทําการหรือกอนหนานั้น 

้ ้



การยกเลิกจะ ตองแจงทางบริษัท กอนเดินทางอยางนอย 30 วัน ทําการหรือกอนหนานั้นคืนคาทัวรท้ังหมด

ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน คิดคาใชจาย 50 เปอรเซ็นตของราคาทัวรในทุกกรณี

ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรท้ังหมดในทุกกรณี

ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือ
โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ และไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน EXTRA FLIGHT และ
CHARTER FLIGHT จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดเน่ืองจากคาตั๋วเป็นการเหมาจายในเท่ียวบินนั้น


