


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินอินชอน	-	เกาะนามิ	-	เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง	หรือ	ตก
ปลาน้ําแข็ง	-	ลานสกี

พักที่	OAK	VALLEY
SKI	RESORT	หรือ
ระดับเทียบเทา

3 ไรสตรอเบอรรี่	-	สวนสนุกเอเวอรแลนด	-	LINE	FRIEND	Store	-
ฮันบก	-	เรียนทําขาวหอสาหราย	คิมบับ	-	ถนนฮงอิก	หรือ	ยาน
ฮงแด	หรือ	ยานฮงอิก

พักที่	BENIKEA
HOTEL	/	HOTEL	BIZ	/
M	HOTEL	หรือระดับ
เทียบเทา	3	ดาว

4 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	พระราชวังชางดอกกุง	-	น้ํามันสน
เข็มแดง	-	ยานอินซาดอง	หรือ	ตลาดอินซาดง	-	เมียงดง	-
บุฟเฟตปูยักษ

พักที่	BENIKEA
HOTEL	/	HOTEL	BIZ	/
M	HOTEL	หรือระดับ
เทียบเทา	3	ดาว

5 ศูนยโสม	-	หอคอยกรุงโซล	-	การคลองกุญแจคูรัก	-	โรงงานพลอ
ยอเมทิส	-	สนามบินอินชอน	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

27	ม.ค.	61	-	31	ม.ค.	61 ฿20,900 ฿20,900 ฿20,900 ฿6,000



เคานเตอรเช็คอินปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย	60	นาที	ผูโดยสารพรอม	ณ	ประตูขึน้เครื่องกอน
เวลาเครื่องออก	30	นาที

19.00	น.	คณะพรอมกันที่	ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชั้น	4	ประตู	…..
เคานเตอร	…..	เคานเตอรสายการบิน	JIN	AIR	(LJ)	กรุณาสังเกตปายรับที่สนามบิน	HAPPY	TOGETHER	โดย
มีเจาหนาที่อํานวยคอยความสะดวก	ณ	สําหรับเช็คอินทตัว๋เครื่องบินและสัมภาระใหแกทาน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
22.40	น.	เหินฟาสูประเทศเกาหลีใต	โดยสายการบิน	JIN	AIR	เทีย่วบิน	LJ	004	(บริการ	SNACK	BOX

บนเครื่อง)
05.40+1	น.	ถึงสนามบินนานาชาติ	อินชอน	ประเทศเกาหลีใต
08.00	น.	ถึงสนามบินนานาชาติ	อินชอน	ประเทศเกาหลีใต	หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง	และรับ

สัมภาระเรียบรอยแลว...	(เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลีใต	เร็วกวาประเทศไทย	2	ชั่วโมง)
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เกาะนามิ	เดินทางไปทาเรือเฟอรรี่ขามฟากไปยังเกาะนามิ	สถานที่โรแมนติคอีก

แหงหน่ึงสําหรับคูรักคูหนุมสาว	ครอบครัว	เพื่อน	ๆ	หน่ึงในสถานที่ถายทําละครเกาหลี	เพลงรักในสายลม
หนาว	ในฤดูหนาวทานไดสัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกทามกลางหิมะขาวปกคลุมตนไม
และ	ระหวาง	2	ขางทาง	และถายรูปสวยๆกับหิมะขาวโพลนรอบๆเกาะ	ทานสามารถเดินเลนรอบเกาะนามิชม

ทิวตนสนที่เป็นไฮไลทของเกาะนามิ	และถายรูปเก็บภาพความประทับใจ	ระหวางทางกลับมีรานคา	2	ขางทาง
อาทิ	รานซาลาเปา	รานไสกรอก	ขนมแพนเคก	แสนอรอย	ใหทานเลือกซื้อทานไดตามอัธยาศัย	หรือจะเลือกน่ัง
จิบกาแฟรอนๆ	ในราน	coffee	shop	ในเกาะนามิ	ไดเวลาสมควร	น่ังเรือประมาณ	5	นาที	กลับมายังฝ่ัง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู“ทัคคาลบี“หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี)

ชวงบาย
นําทาน	เพื่อรวมฉลองเทศกาลตกปลาน้ําแข็ง	เป็นประมาณชวงเดือนมกราคมของทุกปี	เหตุที่จัดในชวง

เดือนน้ีเน่ืองจาก	ทุกปีบริเวณ	แมน้ํา	จะแปรสภาพเป็นน้ําแข็ง	นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเยือนนับลานคน	ไมวา
จะเป็นเด็กหรือผูใหญ	จะมาเทศกาลน้ีเพื่อตกปลาเทราท	อาศัยอยูในน้ําเย็นที่มีอุณหภูมิตั้งแต	20	องศาเซลเซียส
ลงไป	เป็นปลาที่สวยงามและหายากซึ่งนักทองเที่ยวที่ตกปลามาได	สามารถนําปลามาทําเป็นซูชิ	หรือซาชิมิ	ซึ่ง



เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง	มีประมาณ	(ชวงวันที	่08	มกราคม	–	27	มกราคม	2561)

สามารถทานไดเลย	และภายในงานจะมีกิจกรรมทาความหนาวตางๆ
วิธีการตกปลา	คือเจาะรูแลวหยอนเหยื่อ	(หนอน)	ลงไปในรู	จากน้ันก็รอวา	จะมีปลามาติดเบ็ดของเราหรือไม

ใหทานสนุกกับการตกปลาน้ําแข็ง

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูชาบูไรตี้	SHABU	SHA	BU)
จากน้ันนําทานเขาสู	สกีรีสอรท	Oak	Valley	Ski	Resort	หรือ	Yangji	Pine	Resort	Ski	Valley	หรือ	Jisan

Forest	Ski	Resort	หรือ	Welli	Hilli	Ski	Resort	หลังจากทําการเช็คอินที่พักเรียบรอยแลว
นําทานไปสนุกกับการเลนสกีบนลานสกีขนาดใหญ	ประกอบไปดวยเนินสกีถึง	2	เนินดวยกันแบงเป็นเนินสกี

สําหรับผูฝึกหัดเลน	1	เนิน,	และเนิน	สําหรับผูที่เลนชํานาญแลว	1	เนิน	(ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการ
เลนสกี,	สกีลิฟท,	สโนวสเลด	สกีคาเลนรวมชุดประมาณ	50,000	วอน)
ใหทานไดสนุกสนานกับการเลนสกี	และ	สโนวสเลด	แบบเต็มอิ่ม	หรือ	ทานไหนที่ไมเลนก็สามารถเดินถายรู

ปรอบๆสกีรีสอรท	ภายในรีสอรทมีทั้งรานอาหาร	รานกาแฟ	และรานคาอื่นๆ	ใหทานไดเลือกสรรมากมาย
ทีพ่ัก	นําทานเขาสูทีพ่ัก	OAK	VALLEY	SKI	RESORT	หรือระดับเทียบเทา	(พัก	สกีรีสอรท	1	คืน)

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา	410,000	เที่ยวรองรับผูโดยสาร
กวา	44	ลานคนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี	และยังไดรับรางวัลดีเดนดาน
การบริการระดับโลกถึง6ปีซอน	มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดัง
กวา	400	แบรนด	เชน	CHANEL,GUCCI,	HERMES,CARTIER	โดยจําหนาย
ในราคาถูกที่ราน	Shilla	และ	Lotte	เป็นduty	free	shopขนาดใหญ

หน่ึงสถานที่ทองเที่ยวของประเทศเกาหลีใต	ที่เป็นจุดหมายในฝันสุดฮิตของนัก
ทองเที่ยวทั้งชาวเกาหลี	ชาวไทยและชาวตางชาติ	เกาะนามิหรือที่เรียกวา	"นา
มีซ็อม"	(Namiseom)	เป็นเกาะขนาดเล็กเพียง	460,000	ตารางเมตรตั้งอยู
กลางทะเลสาบชองเพียง	(Cheongpyeong	Lake)	มีชื่อเสียงในดานทัศนียภาพ
ทางธรรมชาติที่สวยงาม	และไดรับความนิยมมากขึน้จากกระแสความโดงดัง
ของภาพยนตซีรียเรื่อง	"เพลงรักในสายลมหนาว"	(Winter	Sonata)	ที่ใชเกาะ
แหงน้ีเป็นสถานที่ถายทํา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู“ทัคคาลบี“หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี)

เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง	หน่ึงปีมีเพียงครั้งเดียว	โดยเทศกาลน้ีถูกเสนอใหเป็น
เทศกาลตัวอยาง	ของกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเกาหลี	เป็น
เทศกาลฤดูหนาวที่ยิ่งใหญและดึงดูดนักทองเที่ยวมาเยือนทุกปี	สนุกสนานและ
เพลิดเพลินกับการตกปลาน้ําแข็งโดยการเจาะน้ําแข็งเป็นรูวงกลม	และนําเบ็ด
ไปตกปลาใตน้ําแข็ง

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูชาบูไรตี้	SHABU	SHA	BU)
	พักที่	OAK	VALLEY	SKI	RESORT	หรือระดับเทียบเทา

สกีรีสอรท	อิสระใหทานเพลิดเพลินกับกิจกรรมตาง	ๆ	บนลานสกี	เพลิดเพลิน
กับลานหิมะที่กวางใหญ	และเนินเลยสกีระดับตางๆ	และมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกอื่นๆอีกมากมาย



ทั้งน้ีทั้งน้ันขึน้อยูกับสภาพอากาศ	ทางผูจัดไมสามารถกําหนดได	ในกรณีที่ลานตกปลาน้ําแข็งยังไมแข็งตัว
และเทศกาลประกาศเลื่อนวันเปิดเทศกาล	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิป์รับรายการทัวรทดแทนเป็น	>>	ไชนา
ทาวน	+	หมูบานเทพนิยาย	(ในกรณีที่น้ําแข็งยังไมแข็งตัวดี	เพราะความปลอดภัยของลูกคาเป็นสิ่งสําคัญ)

นําทานเที่ยวยานคนจีน	อินชอนไชนาทาวน	(INCHEON	CHINA	TOWN)	เกิดขึน้ชวงปีเดียวกับการเปิด
ทาเรืออินชอนเมื่อปีค.ศ.	1883	โดยมอบเป็นพื้นที่พิเศษใหกับชาวจีน	ในยุคน้ันคือราชวงศฉิง(CHINGDYNASTY)
ในอดีตเคยมีรานขายของประเภทตางๆ	ที่มาจากเมืองจีน	แตในปัจจุบันรานสวนใหญจะเป็นรานอาหาร	ถึงแมวา
คนรุนปัจจุบันในไชนาทาวนแหงน้ีจะเป็นรุนที่	2	หรือ	3	แลว	แตก็ยังเป็นยานที่มีรานอาหารที่มีกลิ่นอายความ
เป็นจีนอยูมากที่สุด	แลวยานน้ียังเป็นไชนาทาวนเพียงแหงเดียวในเกาหลีดวย
จากน้ันนําทานชม	ถนนเทพนิยาย	ซองวุลดง	(SONGWOL-DONG	FAIRY	TALE	VILLAGE,)	เป็นถนน

เล็กๆในเมืองยาน	JUNG-GU	ของจังหวัดอินชอน	(INCHEON)	ใกลๆกับทาเรืออินชอน(INCHEON)	ออกแบบและ
ตกแตงตามผนังบาน	กําแพงตางๆ	รวมทั้งทางเดินตางๆใหเป็นไปตามเทพนิยายหรือการตูนของดิสนีย	เชน
เรื่อง	อลาดิน	สโนไวท	หรือปีเตอรแพน	เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเยี่ยมชมพรอมทั้งถายรูปตาม
อัธยาศัย

บริการ	SNACK	BOX	บนเครื่อง
ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี,	สกีลิฟท,	สโนวสเลด	สกีคาเลนรวมชุดประมาณ	50,000

วอน

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานสู	ไรสตอเบอรี	่นักทองเที่ยวมักเรียกวา	สตอเบอเรอ	เพราะลูกสตอเบอรี่ลูกโตมากๆ	บางลูกโตเทา

ลูกละมุดบานเราเลยคะ	ใหทานไดเห็นแปลงปลูกสตอเบอรี่ของคนเกาหลี	ที่ปลูกสตอเบอรี่แบบไรสารพิษ	ปลูก
ดวยวิธีธรรมชาติ	และไดผลผลิตที่อรอย	และ	ปราศจากสารพิษ	ทานจะลิ้มรสสตอเบอรี่ที่หวาน	กรอบ	อรอย
อิสระใหทานถายรูปกับไรสตอเบอรี่	และทานยังสามารถสั่งซื้อกลับไปเป็นของฝากที่บานไดอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู...หมูยางสไตลเกาหลี	PORK	GALBI)

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองยงอินที่ตั้งของ	สวนสนุกเอเวอรแลนด	ซึ่งถูกขนานนามวา	ดิสนียแลนด

เกาหลี	เป็นสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศ	ตั้งอยูทามกลางหุบเขา	ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟทลงไป
หุบเขาดานลาง	จากน้ันใหทานไดสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด	อาทิ	เฮอลิเคน	ทีเอ็กซเพลส	(	รถไฟรางไม
)	รถไฟเหาะ	หนอนสะบัด	ลองแกง	การตูน	4	มิติ	บานหมุน	บานผีสิง	และในสวนสนุกแหงน้ีทานยังสามารถทอง
ไปกับโลกของสวนสัตวป า
ทานจะไดพบกับ	ไลเกอรแฝดคูแรกของโลก	(	ลูกของพอสิงโตและแมเสือ	)	เสือขาว	สิงโตเจาป า	หมีแสนรู

และสัตวนานาชนิดๆ	และในโซนสวนดอกไม	ทานจะไดพบกับดอกไมซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน	(ทั้งน้ี
ขึน้อยูกับสภาพอากาศ	เดือนมีนาคม-เมษายน	เป็นสวนดอกทิวลิป,	เดือนพฤษภาคม	-	เดือนมิถุนายน	เป็นดอก
กุหลาบ,	เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน	เป็นสวนดอกลิลลี่,เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายนเป็นสวนดอก
เบญจมาศ)
และใหทานไดพบกับ	LINE	FRIEND	STORE	มีสินคามากมายหลายรูปแบบ	แอปลิเคชั่น	LINE	อาทิ	กระเปา

หมวก	แวนตา	หรือหมอนรูปแบบตางๆ	ที่นารักจนคุณๆอดใจไมไหวที่จะตองซื้อกลับไปเป็นของฝากแนนอน
จากน้ันพาทานไปสวยหลอแบบหนุมสาวเกาหลี	กับการสวมชุดประจําชาติเกาหลี	“	ชุดฮันบก”	ใหทานได

ถายรูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ
จากน้ันนําทานไปเรียนรูเกี่ยวกับการ	ทําคิมบับ	(ขาวหอสาหราย)	เรียนรูวิธีการทํา	คิมบับ	(ขาวหอ

สาหราย)	อาหารงายๆๆ	ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน	คิม	แปลวา	สาหราย	บับ	แปลวา	ขาว	จะเป็นแทงยาวๆ
แลวเคาก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคํา	จิ้มกะโชยุ	ญี่ป ุนหรือวาซาบิก็ได
จากน้ันนําทานสู	COSMETIC	OUTLET	ชอปป้ิงเครื่องสําอางยอดนิยม	เชน	Snail	Cream	(ครีมหอยทาก)	,

water	drop	(ครีมน้ําแตก)	,	Bubble	Cleansing	,	CC	ครีม	,	แปงมาโยก,	เซรั่มโบท็อกเกาหลี	ซึ่งราคาถูกกวาที่
เมืองไทยเกือบเทาตัว	และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย



จากน้ันนําทานไปชอปป้ิงที่	ตลาดฮงแด	แหลงชอปป้ิงสินคาแฟชั่นสําหรับวัยรุน	อยูใกลกลับมหาวิทยาฮงอิก
ภายในถนนเสนน้ีเต็มไปดวยสินคาแฟชั่น	แผงลอย	หรือจะรานรวมแฟชั่นและเครื่องสําอางคสุดชิคอยาง	STYLE
NANDA	ฯลฯ	อีกทั้งยังมีรานอาหารและคาเฟมากมาย	อาทิ	รานกาแฟ	รานอาหาร	รานไอศรีมตางๆ

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู	จิมดัก	ไกผัดวุนเสนอรอยนาลอง)
ทีพ่ัก	โรงแรม	BENIKEA	HOTEL	หรือ	HOTEL	BIZ	หรือ	M	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา	3	ดาว

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

ไรสตรอเบอรรี่	เชิญลิ้มรสสตรอเบอรรี่ของเกาหลีสดๆ	ในบรรยากาศภายในไร
สตรอเบอรรี่อยางแทจริง	พบกับวิถีชีวิตชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลีวามีวิธี
การปลูกอยางไร	ใหไดผลสตรอเบอรรี่ที่ขนาดใหญเป็นพิเศษ	หวานหอม	และ
ชวนนารับประทาน	เป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีและชาวตางชาติ	และยังเป็น
ผลไมสงออกของประเทศดวย

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู...หมูยางสไตลเกาหลี	PORK	GALBI)

เป็นสวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของเกาหลี	ตั้งอยูที่เมืองยงอิน	(Yongin)	โดย
มีบริษทัซัมซุงเป็นเจาของ	เอเวอรแลนดน้ันถือวาเป็นเหมือน	“ดิสนียแลนด
เกาหลี”	เลยก็วาได	นิตยสาร	Forbes	ยังจัดอันดับใหเป็น	1	ใน	4	สวนสนุกยอด
นิยมของโลก	ที่ตั้งของสวนสนุกเอเวอรแลนดน้ันเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ
เพราะอยูทามกลางหุบเขาและธรรมชาติ	สวยเหมือนในเทพนิยาย	ดานในถูก
แบงออกเป็น	5	โซนใหญๆ	และสัตวที่เป็นดาราดังของที่น้ีคือเจาตัว	Liger	(ไล
เกอร)	ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย	ที่ถือวาเป็นลูกแฝดไล
เกอรคูแรกในโลกที่ตองมาดูที่เอเวอรแลนดที่เดียวเทาน้ัน

ที่น่ีเป็นรานขายสินคาและคาเฟจาก	LINE	ที่มีจะมีทั้งตุกตา	Line	บราวน	โคน่ี
แซลลี่,	ปากกา,	เคสมือถือ,	สมุด	อีกทั้งยังมีคาเฟและรานขายเบเกอรี่ดานลาง
ชั้นใตดิน	สวนชั้น	2	เป็นโซนเสื้อผา	และของแตงบาน	หมอน	ผาหม

ฮันบกเป็นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็นเวลาพัน	ๆ	ปีมาแลว	ความ
งามและความออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทาง
ภาพถายของสุภาพสตรีในเครื่องแตงกายฮันบกน้ี	กอนที่วัฒนธรรมการแตง
กายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลีเมื่อรอยปีมาแลวน้ัน	หญิงชาวเกาหลี
จะสวมชุดฮันบกเป็นปกติทุกวัน	สวนสุภาพบุรุษจะสวมชอโกรี	(เสื้อนอกแบบ
เกาหลี)	และพาจิ	(กางเกงขายาว)	ในขณะที่สุภาพสตรีสวมชอกอรีและชีมา
(กระโปรง)	ในปัจจุบันชุดประจําชาติฮันบก	จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษตาง
ๆ	เชน	งานมงคลสมรส	วันซอลลัล	(วันขึน้ปีใหมตามจันทรคติ)	หรือวันชูซก
(วันขอบคุณพระเจา)	ฮันบก	ของผูหญิงประกอบดวย	กระโปรงพันรอบตัว	เรียก
วา	“ชิมา”	และเสื้อ	“ชอกอรี”	ซึ่งคลายเสื้อแจ็คเก็ตฮันบกของผูชายประกอบดวย
ชอกอริเชนกัน	แตสั้นกวาของผูหญิง	และมีกางเกงเรียกวา	“บาจิ”	ทั้งชุดของผู
หญิงและผูชายสวมคลุมทับดวยเสื้อคลุมยาวเรียกวา	“ตุรุมากิ”



โซนสวนดอกไม	สวนสนุกเอเวอรแลนด	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาพอากาศ	เดือนมีนาคม-เมษายน	เป็นสวนดอก
ทิวลิป,	เดือนพฤษภาคม	-	เดือนมิถุนายน	เป็นดอกกุหลาบ,	เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน	เป็นสวนดอก
ลิลลี่,เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายนเป็นสวนดอกเบญจมาศ

อาหารประจําชาติเกาหลี	ซึ่งเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคน
ไทยอีกเมนูหน่ึง

ยานดังสําหรับวัยรุน	เป็นแหลงรวม	รานคา	รานอาหาร	คลับ	บาร	รวมทั้งเป็น
ถนนแสดงงานศิลปอารตๆ	ของเหลาศิลปินอารมรติสตแตกทั้งหลาย	ถนนสา
ยอารทยานมหาวิทยาลัย	ฮงอิก	ยานน้ีมีทั้งรานอาหาร	คอฟฟ่ีช็อป	ผับ	บาร
รานขายเสื้อผา	รานขายเครื่องสําอางค	และเกสเฮาส	ราคายอมเยาว	(ถูกบาง
ไมถูกบาง	ถาถูกมากๆก็เดินไกลจากรถไฟฟานิดนึง	)	ยานน้ีถือเป็นศูนยรวมวัย
รุนเด็กแนวชาวเกาหลี	และเป็นสถานที่โชวของ	ของนักรองใตดิน	อินดี้	มารอง
เพลง	โชวผลงานของตัวเองใหผูคนที่เดินผานไปมาแถวน้ันไดดูกัน	ปกติโดย
สวนตัวชอบไปเดินเลนแถวฮงแดเพราะวามีรานคาเสื้อผานารักๆ	ดีไซนแนวๆ
ใหเลือกหลากหลาย	และรานอาหารอรอยๆ	หลายราน	ออ	จุดเดนอีกอยางหน่ึง
ของยานน้ีคือมีรานหมูยางอรอยๆ	ใหเลือกกินหลายราน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู	จิมดัก	ไกผัดวุนเสนอรอยนาลอง)
	พักที่	BENIKEA	HOTEL	/	HOTEL	BIZ	/	M	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา	3	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานชม	“ศูนยสมุนไพรฮอกเก็ตนามู”	ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนามารับประทําน	เพื่อชวยดูแลตับให

สะอาดแข็งแรงปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการดื่มกาแฟ	บุหรี่	แอลกอฮอล	สารตกคางจากอาหาร	และ
ยา
นําทานชม	พระราชวังชางดอกกุง	เป็นพระราชวังที่สวยงามและทรงคุณคาที่สุดในประวัติศาสตรเกาหลี	ที่

เคยมีการปกครองดวยระบบกษตัริย	จนไดรับการขึน้ทะเบียนใหเป็นหน่ึงในมรดกโลกทางดานวัฒนธรรมของ
องคการยูเนสโกการ
จากน้ันพาทานไปชม	RED	PINE	หรือ	น้ํามันสนเข็มแดง	ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งใชเวลา

คนควาและวิจัยมาอยางยาวนานมีสรรพคุณชวยขับสารพิษออกจากรางกายชวยลดระดับน้ําตาลในเสนเลือด
ชวยละลายไขมันในเสนเลือดชวยลางสารพิษหรือดีท็อกเลือดใหสะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวก
ขึน้ตอตานอนุมูลอิสระเหมาะกับผูป วยโรคเบาหวาน	ความดัน	โลหิตสูง	ไขมันอุดตันในเสนเลือด	คลอเรสเตอรอล
ในเลือดสูง	และ	โรคไขขอเสื่อม
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูโอซัมบลูโกกิ	ปลาหมึกผัดซอสคลุกคลิก)

ชวงบาย
จากน้ันนําทาน	ชอปป้ิงแหลงปลอดภาษี	(ดิวตี้ฟรี)	สินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิ	นาฬิกา,แวนตา,เครื่อง

สําอางคกระเปา,กลองถายรูป	หรือจะเป็นน้ําหอม	เครื่องสําอางแบรนดชั้นดังตางๆ



จากน้ันนําทานชอปป้ิง	ยานถนนอินซาดง	เป็นสถานที่ที่ตั้งอยูใจกลางเมือง	มีที่สินคาเกาและดั้งเดิมจําหนาย
รวมทั้งเต็มไปดวยแกลลอรีมากมายถึง	100	แกลลอรี	ซึ่งมีทั้งศิลปะภาพวาดแบบดั้งเดิม	และศิลปะแบบพื้นบาน
เรียกไดวาที่น่ีคือศูนยรวมของศิลปะเลยก็วาได	หากมาในชวงเดือนพฤษภาคม	ชวงเทศกาล	วันวิสาขบูชา	ก็จะ
พบเห็นการประดับประดาดวยโคมดอกบัวเต็มไปหมดทั้งถนน	ดูสวยงามมาก
จากน้ันนําทานชอปป้ิงตลาดดัง	ที่สุดของเกาหลี	ตลาดเมียงดง	หรือสยามสแควรเกาหลี	ที่เมียงดงแหงน้ี

พบกับสินคาวัยรุน	อาทิ	เสื้อผาแฟชั่น	รองเทา	หมวก	เครื่องประดับ	และ	รานเครื่องสําอางดังๆ	อาทิ	ETUDE
HOUSE,	SKIN	FOOD,	THE	FACE	SHOP,	MISSHA,	ROJUKISS,	LANEIGE	ในตลาดแหงน้ีมีชอปรอง
เทาดัง	อาทิ	ADIDAS	,	NEW	BALANCE	,	NIKE	,	ABC	MART

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	อิม่อรอยกับบุฟเฟตขาปูยักษ	และ	อาหารนานาชาติ

เบียร	ไวน	เติมไมอัน้
ทีพ่ัก	โรงแรม	BENIKEA	HOTEL	หรือ	HOTEL	BIZ	หรือ	M	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา	3	ดาว

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

ฮอกเก็ตนามู	เป็นสมุนไพรที่ขึน้เฉพาะประเทศเกาหลี	10	ปีจะออกดอกหน่ึง
ครั้งปลูกบนยอดเขาสูง	เมื่อนําดอกมาสกัด	มีสรรพคุณ	ชวยขับสารพิษตกคาง
ตางๆออกจากตับอยางปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ	มีขายเฉพาะใน
ประเทศเกาหลีเทาน้ัน	เกรดสงออกที่ขายตามหามสรรพสินคาบานเรา	จะเป็น
เกรดบีเทาน้ัน	ไมมีเกรดเอ

เป็นพระราชวังลําดับที่สองทึ่ถูกสรางตอจากพระราชวังเคียงบกกุง
(Gyeongbukgung	Palace)	ในปี	ค.ศ.	1405	และมีความสําคัญในการเป็นที่
พํานักของพระมหากษตัริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน	(Joseon)
และยังเป็น	1	ใน	5	ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว	ประกอบไปดวย	เขต
พระราชฐานชั้นนอก,	เขตพระราชฐานชั้นใน	และสวนดานหลังสําหรับเป็น
ที่พักผอนของพระมหากษตัรย	ซึ่งมีตนไมขนาดยักษที่มีกวา	300	ปี,	บอน้ํา	และ
ศาลาริมน้ํา

น้ํามันสนเข็มแดง	เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ	์100%	ซึ่งสรรพคุณ
ของน้ํามันสนเข็มแดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย	ทั้งชวยละลายคลอเรสเต
อรอล	และไขมันที่อุดตันในเสนเลือด	ลดระดับน้ําตาลในเลือด	ชวยขับสารพิษ
ออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย	เชน	เหงื่อ	ปัสสาวะ	อุจจาระ	ชวยลางสาร
พิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด	เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้	ชวย
เพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกาย	บํารุงผิวพรรณใหสดใสจากภายใน	และลด
อัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนูโอซัมบลูโกกิ	ปลาหมึกผัดซอสคลุกคลิก)

ถนนอินซาดง	เป็นสถานที่ที่ตั้งอยูใจกลางเมือง	มีที่สินคาเกาและดั้งเดิม
จําหนาย	รวมทั้งเต็มไปดวยแกลลอรีมากมายถึง	100	แกลลอรี	ซึ่งมีทั้งศิลปะ
ภาพวาดแบบดั้งเดิม	และศิลปะแบบพื้นบาน	เรียกไดวาที่น่ีคือศูนยรวมของ
ศิลปะเลยก็วาได	หากมาในชวงเดือนพฤษภาคม	ชวงเทศกาลวันวิสาขบูชา	ก็
จะพบเห็นการประดับประดาดวยโคมดอกบัวเต็มไปหมดทั้งถนน	ดูสวยงาม
เต็มไปหมด



สถานที่ชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี	ใครที่มาเกาหลีตองมาชอปป้ิงที่น่ี	เพราะเป็น
ศูนยรวมของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด	ไมวาจะเป็น	เครื่องสําอางค	มีทุก
ยี่หอยอดฮิตในเกาหลี	มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง	,	เสื้อผาแฟชั่น	ทั้งหญิงและ
ชาย	เสื้อผาที่น่ีจะมีทั้งรานที่เป็นแบรนดยอดฮิตในเกาหลี	และแบรนดสุดฮิต
จากตางประเทศ	,รองเทา	มีทั้งรองเทาแฟชั่น	รองเทากีฬา	ทั้งมียี่หอ	และไมมี
ยี่หอ	,รานกระเปา	ดีไซนสวยเกไมเหมือนใคร,	รานขายเครื่องประดับ	รวมถึง
รานอาหาร	รานฟาสฟ ูด	รานหมูยาง	และ	รานกาแฟ	สรุปวาที่น่ีมีทุกอยางที่
สาวๆ	นักชอปตองการ

เมนูพิเศษวาไรตี้บุฟเฟต	พรอมปูยักษ	ที่มีรสชาติอรอยที่สุดใหทุกทานไดอิ่ม
อรอยกันแบบไมอั้น

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	!!	อิ่มอรอยกับบุฟเฟตขาปูยักษ	และ	อาหารนานาชาติ	เบียร	ไวน
เติมไมอั้น

	พักที่	BENIKEA	HOTEL	/	HOTEL	BIZ	/	M	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา	3	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากน้ันนําทานรูจักและเขาใจ	สมุนไพรโสมเกาหลี	สรรพคุณทางการแพทย	ชวยบํารุงหัวใจ	ปองกันโรค

หัวใจขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและปองกันมะเร็งและเร็วๆน้ี	โสมเกาหลีอาจจะไดจดทะเบียนมรดก
โลกโดยองคการยูเนสโกทุกวันน้ีผลิตภัณฑโสมเป็นสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับผูที่คํานึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน
จากน้ันนําทานสู	หอคอย	N’SEOUL	TOWER	ยอนรอยซีรียดัง	“	You	Who	Came	From	The	Stars”	(ยัยตัว

รายกับนายตางดาว)	และ	“	Kim	Sang	Soon”	ณ	เขานัมซาน	ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโล	1	ใน
17	หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก	สูงถึง	480	เมตร	เหนือระดับน้ําทะเล	ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบ
รอบทิศ	360	องศา
พาทาน	คลองกุญแจคูรัก	เพราะมีความเชื่อวาคูรักที่ไดมาคลองกุญแจที่น่ีจะรักกันยาวนานตลอดไป	(อิสระ

ไมรวมคาขึ้นลิฟท)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู	ไกตุนโสม	SAMGYETANG)

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
จากน้ัน	หากมีเวลา	จะนําทานชมโรงงานเจียระไน	พลอยอเมทิส	พลอยแหงสุขภาพและนําโชค	โดยมีตั้งแต

สีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน	มีเสนหเยายวนใจ	พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน	จี้	ตางหู	และสรอย
ขอมื
จากน้ันนําทานเตรียมตัวกลับกรุงเทพ	แวะซื้อของฝากที่	“	รานละลายเงินวอน”	สาหราย	ขนมตาง	ๆ	นม

กลวย	เหลาโซจูรสตางๆ	มามาเผ็ดชื่อดังของเกาหลี	อัลมอนดน้ําผึง้	กิมจิ	ป็อกกี้เกาหลี	ช็อกโกแลค	ฯลฯ	ไดเวลา
อันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบินอินชอน	เพื่อทําการเช็คอินทตัว๋เครื่องบิน	และ	สัมภาระ
17.25	น.	เหินฟาสูประเทศไทย	โดยสายการบิน	JIN	AIR	เทีย่วบิน	LJ	003	(บริการ	SNACK	BOX	บน

เครื่อง)
21.25	น.	คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุก

คน



บริการ	SNACK	BOX	บนเครื่อง

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

สถานที่แหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม	เพื่อฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ	ของ
โสมแตละชนิด	โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ	ตองมีอายุ	6	ปี	รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับ
เรื่องน้ีอยางมากจึงตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน	ตั้งแต	การเริ่มปลูกโสม	จน
กระทั้งการผลิตออกมาเป็นตัวยา	“โสมเกาหลี”	น้ันมีสารประกอบที่สําคัญอยู
หลายอยางมีทั้งวิตามินและแรธาตุหลายชนิด

ถือไดวาเป็นสัญลักษณของกรุงโซล	ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ	240	เมตร	ซึ่ง
บางครั้งก็ถูกเรียกวา	“นัมซันทาวเวอร”	เพราะหอคอยตั้งอยูบนภูเขานัมซาน
ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับชมวิวทิวทัศนของกรุงโซล	โดยเฉพาะในชวง
เวลาคํ่าคืนน้ัน	จะเห็นสภาพบานเมืองของ	กรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสี
ตางๆ	ที่ทําใหรูสึกเพลิดเพลิน

จุดไฮไลท	ของ	N	Seoul	Tower	ที่คูรักทุกคูชาวเกาหลี	จะตองทําอยางเสียไมได
คือ	การคลองกุญแจคูรัก	Love	Key	Ceremony	บนโซลทาวเวอร	โดยที่จะ
เขียนขอความ	หรือชื่อของคูรักไวบนแมกุญแจ	และก็จะนําแมกุญแจน้ีไปคลอง
กับรั้วเหล็ก	สวนลูกกุญแจเคาจะทิ้งไป	ดวยความเชื่อที่วาหากคูรักคูใด	ไดมา
เยือนและคลองกุญแจคูรักกันที่น่ี	จะทําใหความรักของทั้งคูยืนยาว	ไมพราก
จากกันไปตลอดกาล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(เมนู	ไกตุนโสม	SAMGYETANG)

โรงงานพลอยอเมทิส	หรือ	พลอยสีมวง	ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี	ซึ่งชาว
โสมเชื่อวาถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว	จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับ
ชีวิต

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา	410,000	เที่ยวรองรับผูโดยสาร
กวา	44	ลานคนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี	และยังไดรับรางวัลดีเดนดาน
การบริการระดับโลกถึง6ปีซอน	มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดัง
กวา	400	แบรนด	เชน	CHANEL,GUCCI,	HERMES,CARTIER	โดยจําหนาย
ในราคาถูกที่ราน	Shilla	และ	Lotte	เป็นduty	free	shopขนาดใหญ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	การเดินทางในคณะน้ีจะตองมีผูโดยสารจํานวน	30	ทานขึน้ไป	และในกรณีที่ผูโดยสารไมครบคณะ	ทางบริษทัฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการออกเดินทาง	หรือ	ปรับราคาขึน้ตามความเหมาะสม	หากลูกคาตองการเดินทาง
2.	ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บคาภาษีเชื้อเพลิง	เพิ่มเติม	ราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามประกาศ

สายการบิน...
3.	รายการทองเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ	โดยไมจําเป็นตองแจง

ใหทราบลวงหนา
4.	หนงัสือเดินทาง	ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	และ	ทางบริษทั	ขอสงวนสิทธิร์ับเฉพาะผูมี

วัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว	คาทัวรที่จายใหกับผูจัด	เป็นการชําระแบบจายชําระขาด	และผูจัดไดชําระใหกับสาย
การบินและสถานที่ตาง	ๆ	แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง	ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตาม
รายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ	(ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต)	ทางผูจัด	ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใด	ๆ	รวมทั้งคาตัว๋เครื่องบินใหแกทาน)
5.	หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาตาง

ๆ	ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ	หากทานมีความจําเป็นตองรับฝากของจากผูอื่นเพื่อที่จะนํา
ไปยังประเทศน้ัน	ๆ	หรือนํากลับประเทศไทย	ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งของผิด
กฎหมายบางประเภท	อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต	เจาหนาที่จะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด
6.	หากยกเลิกกอนออกเดินทางนอยกวาวันดังกลาว	ทางผูจัดมีคาใชจายที่ไดชําระลวงหนาไปแลวจํานวนมาก	ขอ

สงวนสิทธิใ์นการหักเงินในสวนที่เกิดขึน้จริง
7.	คณะเดินทางชวงวันหยุด	หรือ	เทศกาลที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลํา

Charter	Flight	หรือ	Extra	Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา
หรือคาทัวรทั้งหมด	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตามสถานการณที่มีการปรับขึน้จากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบิน
อาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม	ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
8.	หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ผูจัดถือวาผู

ทองเที่ยวสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	เน่ืองจากคาใชจายที่ทานไดจายให
กับผูจัด	เป็นการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจัดเป็นตัวแทนนายหนา	ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูให
บริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข
9.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบิน	บริษทัขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกลูกคา	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ัน	ๆ
10.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
11.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
และกรณีอื่นๆ
12.	เน่ืองดวยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก	กอนทานขึน้เครื่องบิน	กรุณาแยกของเหลว	เจล

สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	แยกใสถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท	โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100
มิลลิลิตรตอชิ้น	และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1	ลิตร	และตองนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย
อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด	รวมถึงสิ่งของที่มี
ลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทอง
เครื่องบินเทาน้ัน	และประเทศเกาหลี	มีกฎหมายหามนําเขาผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช	และเน้ือสัตวทุกชนิดเขา
ประเทศ	เชน	ผัก	ผลไมสด	ไข	เน้ือสัตว	ไสกรอก	เพื่อเป็นการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี	หากเจาหนาที่
ตรวจพบ	จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก

ทางบริษทัฯขอเก็บเงินคามัดจํา	ทานละ	10,000	บาท	ภายใน	2	วันเมื่อทางฝ ายขายไดยืนยันการรับจองที่น่ัง	และ
สวนที่เหลือทั้งหมดชําระกอนเดินทางไมนอยกวา	20	วัน	(การไมชําระเงินคามัดจํา	หรือ	ชําระไมครบ	หรือ	เช็ค

ธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด	ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาอาหารทุกมื้อ	ตามที่ระบุในรายการ



3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
4.	คาที่พักตามระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทาน
5.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
6.	คาภาษีสนามบิน	ทุกแหงที่มี
7.	คาน้ําหนักกระเป าสัมภาระทานละ	15	กก.	(โหลดใตทองเครื่อง)/	หิ้วขึ้นเครื่องไดอีก	12	กก.	(กระเป า

ใบเล็ก)
8.	มัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

1.	กรณีปรับเพิ่มอัตราคาภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
2.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว
3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาโทรศัพทสวนตัว,	คาซักรีด,	มินิบารในหอง,	รวมถึงคาอาหาร

และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ	(หากทานตองการสั่งเพิ่ม	กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตาง
หาก)
4.	คาทิปคนขับรถ	และ	ไกดทองถิน่	และ	หัวหนาทัวร	ทานละ	(40,000	วอน	หรือ	1,200	บาท/คน/ทริป)
5.	ราคาน้ียังไมรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

โปรดตรวจสอบ	อายุ	ของหนังสือเดินทาง	(Passport)	ของผูโดยสาร	วาจะตองคงมีอายุเหลือ	ณ	วันเดิน
ทาง	มากกวา	6	เดือนขึ้นไป

ราคาดังกลาว	เป็นราคาโปรโมชั่น	ลูกคาไมสามารถยกเลิกได	ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
เทกาลตกปลาน้ําแข็ง	อาจมีการเปลีย่นแปลงขึ้นอยูกับสภาพอากาศ	
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ	กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ

ประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได	ทั้งน้ีเพื่อปองกันปัญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลง
เวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน	(ความ
ลาชาของเทีย่วบิน	การยกเลิกเทีย่วบิน	มีการยุบเทีย่วบินรวมกัน	ตารางการการเดินทางมีการ
เปลีย่นแปลง	เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา	อยูนอกเหนือความควบคุม	หรือเหตุผล
เชิงพาณิชย	หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเป็นตน	)	โปรดเขาใจและรับทราบวา	ผูจัดจะไมรับผิด
ชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ได	ในทุกกรณี
ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาทีป่ระสงคจะไปทองเทีย่วตามรายการของทัวรทุกวันเทานัน้	หากทานไม

สามารถรวมทัวรทุกวัน	แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตัว๋เครื่องบินและทีพ่ักในราคาพิเศษ	หาก
ทานไมแจง	และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน	ทางบริษทัจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเทีย่ว
เอง	300	USD	(กอนซื้อทัวร	จะตองแจงความประสงคทีเ่ป็นจริง	เพื่อทางผูจัดจะไดคิดคาบริการทีเ่หมาะ
สม)

**	ขอควรทราบ	**
1.	ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาทีป่ระสงคจะไปทองเทีย่วตามรายการของทัวรทุกวันเทานัน้	หากทานไม

สามารถรวมทัวรทุกวัน	แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตัว๋เครื่องบินและทีพ่ักในราคาพิเศษ	หาก
ทานไมแจง	และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน	ทางบริษทัจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเทีย่ว
เอง	300	USD***
2.	โปรแกรมทัวรอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนางาน	อาทิ	หากมีฝนตก	หรือ	รถ

ติด	อาจปรับโปรแกรม	(ทั้งน้ีขึน้อยูกับสถานการณหนางาน	)	ไกดและหัวหนาทัวรจะแจงใหทราบในแตละวัน
3.	รานชอปป้ิงทีท่างรัฐบาลใหทัวรลง	ตามทีร่ะบุในโปรแกรมทัวร	ขอความรวมมือลูกทัวรลงทุกราน	ซื้อ

ไมซื้อไมวากัน	ทางบริษทัฯไมมีนโนบายบังคับซื้อแตอยางใด	ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของลูกคา
4.	ประเทศเกาหลีใตมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใด

ไมสนใจก็ไมตองซื้อ	โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทั้งสิน	แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา
5.	กรุณาเตรียมเอกสารการทํางาน	เชน	หนังสือรับรองการทํางาน	,	นามบัตร	,	บัตรพนักงาน	หรือหากมีธุรกิจสวน

ตัวตองมีนามบัตร	หากเปลี่ยนชื่อสกุลตองนําเอกสารมายืนยัน



6.	ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ	(INFANT)	ราคา	5,900	บาท	/	ราคาจอยแลนดไมใชตัว๋เครื่องบิน	ราคา
8,900	บาท

1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
2.	****ราคาดังกลาวเป็นราคาโปรโมชัน่	ไมสามารถยกเลิกการจองไดทุกกรณี	****

3.	ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต	ไมมีการคืนเงินทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
4.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศซึ่งไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ
5.	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจํา	หรือ	เต็มจํานวน	กรณีมีการขาย	มีปิดกรุปการเดิน

ทางเรียบรอยแลว..


