#9834 ทัวรเกาหลี อินชอน โซล 5 วัน 3 คืน รวมเทศกาลตก
ปลานํ้าแข็ง นอนสกีรีสอรท1คืน บิน LJ
ทัวรเกาหลี อินชอน โซล เกาะนามิ เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง สะพานกระจกแกวใส
นอนสกีรีสอรท ไรสตรอเบอรรี่ สวนสนุกเอเวอรแลนด ชอปปงเครื่องสําอาง
หอคอยกรุงโซล(ไมรวมคาขึ้น) พระราชวังเคียงบกกุง ทําคิมบับ+ใสชุดฮันบก
ชอปปงHYUNDAI PREMIUM OUTLET

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ





โรงแรม



-



OAK VALLEY SKI
RESORT หรือ
ELYSIAN SKI
RESORT ระดับเทียบ
เทา



GALAXY HOTEL หรือ
VIP HOTEL หรือระดับ
เทียบเทา

2

ทา อากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลานํ้า แข็ง หรือ ตก
ปลานํ้า แข็ง - สะพานกระจกแกว - OAK VALLEY SKI RESORT หรือ
โอควัลเลย สกีรีสอรท

3

ไรสตรอเบอรร่เี กาหลี - สวนสนุกเอเวอรแลนด - COSMETIC OUTLET
Korea - หอคอยกรุงโซล - การคลองกุญแจคูรักเกาหลี

4

นํ้า มันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - เรียนทํา
ขา วหอสาหรา ย คิมบับ - ฮันบก - ดิวตีฟ
้ รี - เมียงดง







GALAXY HOTEL หรือ
VIP HOTEL หรือระดับ
เทียบเทา

5

ศูนยโสม - โรงงานพลอยอเมทิส - ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเลต - ซุปเปอรมารเก็ต
เกาหลี - ทา อากาศยานนานาชาติอินชอน - ทา อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง
30 ม.ค. 62 - 3 ก.พ. 62









ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

฿22,900

฿22,900

฿22,900

฿19,900

฿19,900

฿19,900

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ
฿7,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
คํ่า
19.00 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชัน
้ 4 ประตู ….. เคาน เตอร …..
เคาน เตอรสายการบิน JIN AIR (LJ) โดยมีเจาหน าที่คอยอํานวยความสะดวกเช็คอินทต วั๋ เครื่องบินและสัมภาระใหแกทาน
เคาน เตอรเช็คอินปิ ดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางน อย 60 นาที ผูโดยสารพรอม ณ ประตูขน
ึ้ เครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30
นาที
22.25 น. เหินฟ าสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 004 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)



ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตัง้ แตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับคัง่ ที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ
เคาน เตอรเช็คอินปิ ดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางน อย 60 นาที ผูโดยสารพรอม ณ ประตูขน
ึ้ เครื่องกอนเวลาเครื่องออก
30 นาที
บริการ SNACK BOX บนเครื่อง

วันที่ 2



กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลานํ้า
แข็ง หรือ ตกปลานํ้าแข็ง - สะพานกระจกแกว - OAK VALLEY
SKI RESORT หรือ โอควัลเลย สกีรีสอรท
เชา
05.40+1 น. ถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต หลังผานขัน
้ ตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ
เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลีใต เร็วกวาประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
จากนั ้ นนํ าทานชมความงดงามของเกาะชื่อดัง เกาะนามิ หนึ่ งในสถานที่ถ ายทําซีรียเกาหลีช่ อ
ื ดัง เพลงรักในสายลมหนาว
นํ าทานขึน
้ เรือเฟอรร่ข
ี ามฟากไปยังเกาะนามิใชเวลาเพียง 5 นาที ในฤดูหนาวทานไดสัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก
ทามกลางหิมะขาวปกคลุมตนไม และ ระหวาง 2 ขางทาง ใหทานไดถ ายรูปสวยๆกับหิมะขาวโพลนทัว่ ทัง้ เกาะ ชมทิวตนสนที่เป็ น
ไฮไลทของเกาะนามิ และถายรูปเก็บภาพความประทับใจ ระหวางทางกลับมีรานคา 2 ขางทาง อาทิ รานซาลาเปา รานไสกรอก
ขนมแพนเคกแสนอรอย ใหทานเลือกซื้อทานไดต ามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่ งจิบกาแฟรอนๆ ในราน Coffee Shop ในเกาะนามิ
จากนั ้ นไดเวลานั ดหมาย นํ าทานนั่ งเรือเฟอรร่ก
ี ลับมายังจุดขึน
้ รถ

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (เมนู“ทัคคาลบี“หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี)
จากนั ้ นนํ าทาน รวมฉลองเทศกาลตกปลานํ้ าแข็ง ICE FISHING FESTIVAL 2019 ซึ่งเทศกาลนี้ 1 ปี มีแคครัง้ เดียว
เทานั ้ น ซึ่งจะจัดชวงเดือนมกราคมของทุกๆ ปี เพราะในชวงเดือนมกราคม บริเวณแมนํ้าจะหนาวเย็นจนเป็ นนํ้ าแข็ง และมีความ
หนาประมาณ 30-40 ซ.ม. ซึ่งสามารถรองรับนํ้ าหนั กเป็ นตันๆ นั กทองเที่ยวสวนใหญท่ม
ี าเยือนนั บลานคน ไมวาจะเป็ นเด็กหรือ
ผูใหญ จะมาเทศกาลนี้ เพื่อ ตกปลาเทราท ที่อาศัยอยูในนํ้ าเย็นที่มีอุณหภูมิต งั ้ แต 20 องศาเซลเซียสลงไป ซึ่งนั กทองเที่ยวที่ต ก
ปลามาได จะมีเจาหน าที่คอยนํ าปลาที่ต กไดไปยางใหทาน และภายในงานจะมีกิจกรรมสนุกๆ ทาความหนาว อาทิ การแขงขันจับ
ปลาเทราทดวยมือเปลา การเลนสโนสเลด จักรยานปั่ นบนลานนํ้ าแข็ง และอื่นๆอีกมากมาย
วิธีการตกปลา คือ หยอนเหยื่อปลอม (ที่ทางเทศกาลเตรียมไวให ) ลงไปในรู จากนั ้ นก็กระตุกไมเบ็ดตกปลาเบาๆ ใหเหมือน
เหยื่อกําลังลอยไปลอยมาในนํ้ า และปลาก็จะเขามากินเหยื่อ งายๆเพียงแคนี้ก็ทําใหทานตกปลาไดอยางสนุกสนาน)
หมายเหตุ : (เทศกาลตกปลานํ้ าแข็ง มีประมาณชวงวันที่ 05 – 27 มกราคม 2562 ทัง้ นี้ ทงั ้ นั ้ นขึน
้ อยูกับสภาพอากาศ....ทาง
ผูจัดไมสามารถกําหนดได กรณี เทศกาลเลื่อนวันเปิ ด เนื่ องจากลานนํ้ าแข็งยังไมแข็งตัวเต็มที ทางบริษัทฯ ขอปรับเปลี่ยน
โปรแกรมทดแทนเป็ น >> SOYANGGANG SKY WALK (สะพานกระจกที่ยาวที่สุด) เนื่ องจากบริษัทฯตองคํานึ งถึงความ
ปลอดภัยลูกคาเป็ นหลัก
จากนั ้ นนํ าทาน ชมสะพานกระจกแกวใส (Soyanggang Sky Walk :
) ที่ต งั ้ อยูริมทะเลสาบเอียมโฮแหงนี้ ทาน
จะไดสัมผัสความตื่นเตนจากการเดินบนสะพานกระจกแกว ที่มีความยาวกวา 156 เมตร ตอนกลางวันเราก็จะเห็นทัศนี ยภาพอัน
งดงามของทะเลสาบเอียมโฮแบบ 360 องศา สวนในตอนกลางคืนเราก็จะเห็นแสงไฟสปอรต ไลทท่ส
ี าดสองไปยังบนตัวสะพาน
ซึ่งมีความสวยงามไปอีกแบบ
จากนั ้ นนํ าทานเขาสูท่พ
ี ัก สกีรีสอรท Oak Valley Ski Resort หรือ Yangji Pine Resort Ski Valley หรือระดับ
เทียบเทา หลังจากทําการเช็คอินที่พักเรียบรอยแลว นํ าทานไปสนุกกับการเลนสกีบนลานสกีขนาดใหญ ประกอบไปดวย เนิ นสกี
สําหรับผูฝึกหัดเลน 1 เนิ น และ เนิ นสําหรับผูท่เี ลนชํานาญแลว 1 เนิ น (ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลน อาทิ ชุดสกี
รองเทาสกี ไมโพล ราคาประมาณ 50,000 วอน) สําหรับทานที่เลนสกีเป็ นสามารถนั่ งกระเชาลิฟตขน
ึ้ ไปเลนบนยอดเขาไดเลย
ใหทานไดสนุกกับการเลนสกีอยางเต็มที่ สําหรับทานที่ไมเลนสกี หรือ สโนวสเลด ก็สามารถถายรูปรอบๆ ลานสกี หรือ หา
เครื่องดื่มรอนๆ ของวาง ทานตามรานคาในรีสอรทตามอัยธยาศัย..
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร (เมนูโอซัมบลูโกกิ ปลาหมึก หมูผัดซอสขลุกขลิก..รสอรอย)
พักโรงแรม OAK VALLEY SKI RESORT หรือ ELYSIAN SKI RESORT ระดับเทียบเทา (พักสกี 1 คืน)



เชา

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน
ปั จจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา 410,000 เที่ยวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลาน
คนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง6ปี
ซอน มีรานคาปลอดภาษี กวา70รานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด เชน
CHANEL,GUCCI, HERMES,CARTIER โดยจําหน ายในราคาถูกที่ราน Shilla และ
Lotte เป็ นduty free shopขนาดใหญ

เกาะนามิ
หนึ่ งสถานที่ทองเที่ยวของประเทศเกาหลีใต ที่เป็ นจุดหมายในฝั นสุดฮิต ของนั กทองเที่ยว
ทัง้ ชาวเกาหลี ชาวไทยและชาวตางชาติ เกาะนามิหรือที่เรียกวา "นามีซ็อม" (Namiseom)
เป็ นเกาะขนาดเล็กเพียง 460,000 ตารางเมตรตัง้ อยูกลางทะเลสาบชองเพียง
(Cheongpyeong Lake) มีช่ อ
ื เสียงในดานทัศนี ยภาพทางธรรมชาติท่ส
ี วยงาม และไดรับ
ความนิ ยมมากขึน
้ จากกระแสความโดงดังของภาพยนตซีรียเรื่อง "เพลงรักในสายลม
หนาว" (Winter Sonata) ที่ใชเกาะแหงนี้ เป็ นสถานที่ถ ายทํา



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูทัคคาลบี หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี

เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง หรือ ตกปลานํ้าแข็ง
เทศกาลตกปลานํ้ าแข็ง หนึ่ งปี มีเพียงครัง้ เดียว โดยเทศกาลนี้ ถ ูกเสนอใหเป็ นเทศกาล
ตัวอยาง ของกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเกาหลี เป็ นเทศกาลฤดูหนาวที่ย่งิ ใหญ
และดึงดูดนั กทองเที่ยวมาเยือนทุกปี สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการตกปลานํ้ าแข็งโดย
การเจาะนํ้ าแข็งเป็ นรูวงกลม และนํ าเบ็ดไปตกปลาใตนํ้าแข็ง

สะพานกระจกแกว
สะพานกระจกแกว Soyanggang Skywalk เป็ นหอดูดาวที่สรางอยูบนทะเลสาป
Uiamho Lake เป็ น Skywalk ที่ยาวที่สุดของเกาหลีพ้น
ื ดานบน Skywalk ใหความรูสึก
เหมือนคุณกําลังเดินอยูบนนํ้ า ผูเขาชมบางคนอาจจะรูสึกกลัวหรือหวาดเสียวเพราะมีเพียง
กระจกแผนเดียวเทานั ้ นที่รองรับพวกเขาอยู Skywalk แหงนี้ ใชกระจกหนาที่รองรับผูคน
ไดถ ึง 7,000 คนในคราวเดียว

OAK VALLEY SKI RESORT หรือ โอควัลเลย …
เป็ นสกีรีสอรทแบบหรูขนาดใหญ มีเสนทางสกี 9 เสนทาง คือสําหรับมือใหม 2 เสนทาง,
สําหรับผูเลนแบบ intermediate 5 เสนทาง และสําหรับผูเลนแบบ advance 2 เสน ซึ่ง
แตละเสนทางจะมีรูปแบบการที่แตกตางกัน สกีรีสอรทที่ Oak Valley Snow Park มี
สิ่งอํานวยความสะดวกอีกหลายแบบ ตัง้ แตโรงแรมที่พักตากอากาศ สนามกอลฟ, สปา
สนามเด็กเลน, หองฟิ ต เนส และโซนรานคา รานอาหาร สกีรีสอรทเป็ นรีสอรทที่มีความ
เงียบสงบ และเต็มไปดวยทัศนี ยภาพที่งดงามและบริสุทธิข์ องหุบเขาและป าโอคที่เรียงราย
เป็ นทิวแถวในบริเวณรอบๆ สกีรีสอรทแหงนี้ อีกทัง้ ยังเป็ นสกีรีสอรทที่เคยไดรับรางวัล
The Best AAA+Service เป็ นเวลาถึง 10 ปี ซอน นั่ นจึงเป็ นสิ่งการันตีถ ึงความยอด
เยี่ยมและความเป็ นสุดยอดของที่น่ี และในเรื่องของการตกแตงนั ้ นโอควัลเลยมีรูปแบบใน
สไตลยุโรป มีเนิ นสกีอยูทงั ้ หมด 9 เนิ น ซึ่งมีความลาดชันตางกัน นอกจากนั ้ นที่น่ี ยังมา
พรอมกับสนามกอลฟ สระวายนํ้ า สนามเทนนิ ส เป็ นตน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูโอซัมบลูโกกิ
 OAK VALLEY SKI RESORT หรือ ELYSIAN SKI RESORT ระดับเทียบเทา



หมายเหตุ

กรณี เทศกาลเลื่อนวันเปิ ด เนื่ องจากลานนํ้ าแข็งยังไมแข็งตัวเต็มที ทางบริษัทฯ ขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมทดแทนเป็ น
SOYANGGANG SKY WALK แทน
ที่สกีรีสอรท ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี

วันที่ 3



กิจกรรม

ไรสตรอเบอรรี่เกาหลี - สวนสนุกเอเวอรแลนด - COSMETIC
OUTLET Korea - หอคอยกรุงโซล - การคลองกุญแจคูรัก
เกาหลี
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากนั ้ นนํ าทานสู ไรสตอเบอรี่ นั กทองเที่ยวมักจะเรียกวา สตอเบอเรอ เพราะผลสรอเบอรี่ลูกโตมากๆ บางลูกโตเทาลูกละมุด
บานเราเลย ใหทานไดเห็นแปลงปลูกสตอเบอรี่ของคนเกาหลี ที่ปลูกสตอวเบอรี่แบบไรสารพิษ ปลูกดวยวิธีธรรมชาติ ไดผลผลิต
ที่อรอยและปราศจากสารพิษ ใหทานสามารถชิมสตอเบอรี่ต ามอัธยาศัย....
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (เมนู...หมูยางเกาหลีต นตํารับ PORK GALBI)
จากนั ้ นพาทานสนุกสนานเต็มอิ่มที่ สวนสนุกเอเวอรแลนด (เลนไดไมจํากัด) เป็ นสวนสนุกกลางแจงที่ใหญท่ส
ี ุดของ
ประเทศ ตัง้ อยูทามกลางหุบเขา ทานจะไดนั่งกระเชาลิฟท ใหทานไดสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิ ด อาทิ T-Express (
รถไฟรางไม ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ลองแกง การต ูน 4 มิต ิ บานหมุน บานผีสิง
ในสวนสนุกแหงนี้ ทานยังสามารถทองไปกับโลกของสวนสัต วปา ทานจะไดชมความน ารักของ หมีสีนํ้าตาล ที่แสนรูสามารถ
ทําตามคําสัง่ ของเจาหน าที่ท่ใี หขนม ทัง้ เดิน เตน และโยนลูกบอล รับรองวาทานอดหลงรักไมไดเลยที่เดียว อีกทัง้ ทานจะไดพบ
เสือขาว สิงโตเจาป า และสัต วนานาชนิ ด
ใหทานไดพบกับ LINE FRIEND STORE มีสินคามากมายหลายรูปแบบ แอพพลิเคชัน
่ LINE นั ้ นนอกจากจะเป็ นแอพ
แชทที่ไดรับความนิ ยมแลวยังมีจุดขายอีกอยางก็คือคาแรคเตอรหลักของตัวละครของแอพพลิเคชัน
่ LINE ที่มีสินคาออกมาให
เลือกมากมาย
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร (เมนูจิมดัก ไกผัดวุนเสนอรอยน าลอง)
จากนั ้ นนํ าทานสู COSMETIC OUTLET ชอปปิ้ งเครื่องสําอางคยอดนิ ยม เชน Snail Cream , water drop (ครีมนํ้ า
แตก) , Bubble Cleansing , CC ครีม , แป งมาโยก, เซรัม
่ โบท็อกเกาหลี ซึ่งราคาถูกกวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัว และบาง
ผลิต ภัณฑยังไมมีขายในไทย
จากนั ้ นนํ าทานสู หอคอย N’SEOUL TOWER (ไมรวมคาขึน
้ ลิฟท) นํ าทานยอนรอยซีรียดัง “ You Who Came From
The Stars” (ยัยตัวรายกับนายตางดาว) และ ซีรียเรื่อง F4 เขานั มซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอย
เมืองที่สูงที่สุดในโลกสูงถึง 480 เมตร เหนื อระดับนํ้ าทะเล อิสระใหทานชมวิวบรรยากาศบานเมืองเกาหลี หรือจะคลองกุญแจ
คูรัก เพราะคนเกาหลีมีความเชื่อวาถามาคลองกุญแจคูรักที่นี้ “จะทําใหรักกันยืนยาวไมพรากจากกัน”
นํ าทานเขาสูโรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเทา 3 ดาว



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไรสตรอเบอรรี่เกาหลี
ไรสตรอเบอรร่ี เชิญลิม
้ รสสตรอเบอรร่ข
ี องเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไรสตรอเบอร
รี่อยางแทจริง พบกับวิถ ีชีวิต ชาวไรสตรอเบอรร่ข
ี องเกาหลีวามีวิธีการปลูกอยางไร ใหไดผล
สตรอเบอรร่ท
ี ่ข
ี นาดใหญเป็ นพิเศษ หวานหอม และชวนน ารับประทาน เป็ นที่ช่ น
ื ชอบของ
ชาวเกาหลีและชาวตางชาติ และยังเป็ นผลไมสงออกของประเทศดวย



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูหมูยางเกาหลีต นตํารับ PORK GALBI

สวนสนุกเอเวอรแลนด
เป็ นสวนสนุกกลางแจงที่ใหญท่ส
ี ุดของเกาหลี ตัง้ อยูท่เี มืองยงอิน (Yongin) โดยมีบริษัท
ซัมซุงเป็ นเจาของ เอเวอรแลนดนั้นถือวาเป็ นเหมือน “ดิสนี ยแลนดเกาหลี” เลยก็วาได
นิ ต ยสาร Forbes ยังจัดอันดับใหเป็ น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิ ยมของโลก ที่ต งั ้ ของสวน
สนุกเอเวอรแลนดนั้นเหมือนสวนสนุกในฝั นจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและ
ธรรมชาติ สวยเหมือนในเทพนิ ยาย ดานในถูกแบงออกเป็ น 5 โซนใหญๆ และสัต วท่เี ป็ น
ดาราดังของที่นี้คือเจาตัว Liger (ไลเกอร) ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย
ที่ถ ือวาเป็ นลูกแฝดไลเกอรคูแรกในโลกที่ต องมาดูท่เี อเวอรแลนดท่เี ดียวเทานั ้ น



คํ่า

COSMETIC OUTLET Korea
แวะชอปที่รานเครื่องสําอางยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนั กชอปชาว
ไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็ นของที่ระลึก อาทิเชน ผลิต ภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิต ภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็ นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญท่ม
ี ีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิ ด และทุกแบรนด ไม
วาจะเป็ นแบรนดยอดนิ ยมของเกาหลี อยางเชน Etude,Faceshop,Skinfood Missh
เป็ นตน และแบรนดดังจากประเทศตางๆ ทัว่ ทุกมุมโลกในราคาที่ไมแพง

หอคอยกรุงโซล
ถือไดวาเป็ นสัญลักษณของกรุงโซล ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ 240 เมตร ซึ่งบางครัง้ ก็ถ ูก
เรียกวา “นั มซันทาวเวอร” เพราะหอคอยตัง้ อยูบนภูเขานั มซาน ซึ่งเป็ นสถานที่ท่เี หมาะ
สําหรับชมวิวทิวทัศน ของกรุงโซล โดยเฉพาะในชวงเวลาคํ่าคืนนั ้ น จะเห็นสภาพบานเมือง
ของ กรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสีต างๆ ที่ทําใหรูสึกเพลิดเพลิน

การคลองกุญแจคูรักเกาหลี
จุดไฮไลท ของ N Seoul Tower ที่คูรักทุกคูชาวเกาหลี จะตองทําอยางเสียไมไดคือ การ
คลองกุญแจคูรัก Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร โดยที่จะเขียนขอความ หรือชื่อ
ของคูรักไวบนแมกุญแจ และก็จะนํ าแมกุญแจนี้ ไปคลองกับรัว้ เหล็ก สวนลูกกุญแจเคาจะ
ทิง้ ไป ดวยความเชื่อที่วาหากคูรักคูใด ไดมาเยือนและคลองกุญแจคูรักกันที่น่ี จะทําใหความ
รักของทัง้ คูยืนยาว ไมพรากจากกันไปตลอดกาล
 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูจิมดัก ไกผัดวุนเสนอรอยน าลอง
 GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันที่ 4



กิจกรรม

นํ้ามันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนยสมุนไพรฮอกเก
ตนามู - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ฮันบก - ดิวตี้ฟรี เมียงดง
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากนั ้ นพาทานไปชม RED PINE หรือนํ้ ามันสนเข็มแดง สมุนไพรชื่อดังที่ไดรับความนิ ยมมากในตอนนี้ สรรพคุณชวยลด
ระดับนํ้ าตาลในเสนเลือด ชวยละลายไขมันในเสนเลือด ชวยลางสารพิษหรือดีท็อกเลือดใหสะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือด
ไดสะดวกขึน
้ เหมาะกับผูปวยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเสนเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และโรคไขขอเสื่อม
จากนั ้ นนํ าทานชม พระราชวังเคียงบกกุง เป็ นทัง้ สัญลักษณและแหลงทองเที่ยวยอดฮิต ของกรุงโซล หน าพระราชวังจะมีทหาร
เวรยามผลัดเปลี่ยนยืนประจําการ ซึ่งเป็ นที่นาสนใจของนั กทองเที่ยวที่ไดถ ายรูป พระราชวังที่มีขนาดใหญและเกาแกท่ส
ี ุดในกรุง
โซล สรางขึน
้ ในปี 1394 ในสมัยพระเจาแทโจ ราชวงศโชซอน ในชวงฤดูหนาว พระราชวังแหงนี้ จะปกคลุมไปดวยหิมะขาวโพลน
สวยงาม จนตองเก็บภาพความประทับไวเลยทีเดียว
จากนั ้ นนํ าทานรูจักและเขาใจ “ศูนยสมุนไพรฮอกเก็ต นามู” ชาวเกาหลีนิยมนํ ามารับประทาน เพื่อชวยป องกันโรคตับแข็งไม
ใหถ ูกทําลายจากการดื่มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล สารตกคางจากอาหารและยา
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (เมนูชาบู ชาบู SHABU SHABU)
พาทานชม โรงงานสาหรายเกาหลี ใหทานไดชมกรรมวิธีในการผลิต สาหรายเกาหลีแสนอรอย พรอมชิมสาหรายๆ หรือจะซื้อ
เป็ นของฝากกลับบานก็ได
จากนั ้ นนํ าทานไปเรียนรูขน
ั ้ ตอนการ ทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา
สาหราย บับ แปลวา ขาว มีลักษณะเป็ นแทงยาวๆ หัน
่ เป็ นชิน
้ พอดีคํา จิม
้ กะโชยุญ่ป
ี  ุน หรือวาซาบิก็ได
จากนั ้ นพาทานไปสวยหลอแบบหน ุมสาวเกาหลี กับการสวมชุดประจําชาติเกาหลี “ ชุดฮันบก” ใหทานไดถ ายรูปตามอัธยาศัย
และเก็บภาพความประทับใจ
จากนั ้ นนํ าทานชอปปิ้ งแหลงสินคาปลอดภาษี ดิวตีฟ
้ รี สินคาแบรนดเนม อาทิ นาฬิกา,แวนตา, กระเป า, นํ้ าหอม เครื่อง
สําอางแบรนดชน
ั ้ ดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII และ กระเป าแบรนดดัง อาทิ MCM , LOUIS
VUITTON, CHANEL อิสระใหทานเลือกชอปปิ้ งตามอัธยาศัย
้

่

่

่

้

ยังไมพอนํ าทานไปชอปปิ้ งตอกันที่ต ลาดที่ฮอตที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงนี้ ทานจะพบ
กับสินคา อาทิ เสื้อผาแฟชัน
่ แบรนดดังตางๆ ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเทาแบรนด NIKE Adidas และรองเทาที่
กําลังเป็ นที่นิยมในตอนนี้ fila หรือจะเลือกชอปปิ้ งเครื่องสําอาง ETUDE HOUSE SKIN FOOD , THE FACE SHOP ,
MISSHA , IT’S SKIN ใหทานไดเลือกซื้อมากมาย
ที่สําคัญตลาดแหงนี้ ยังโดงดังเรื่อง Food Street อีกดวย เพราะนอกจากสินคาแฟชัน
่ ตางๆแลวยังมีรานอาหาร รานกาแฟ
รานเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม หลากหลายรานใหทานเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอรี่ มันฝรัง่ ทอด นํ้ าผลไม กุง
ทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอรี่ สายไหมสีรุง และ อาหารอรอยที่นาสนใจอีกมากมาย
คํ่า
อิสระอาหารคํ่า เพื่อใหทานไดชอปปิ้ งอยางจุใจ
นํ าทานเขาสูโรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือระดับเทียบเทา 3 ดาว



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นํ้ามันสนเข็มแดง
นํ้ ามันสนเข็มแดง เป็ นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของนํ้ ามัน
สนเข็มแดงนั ้ นมีประโยชน อยางมากมาย ทัง้ ชวยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อุด
ตันในเสนเลือด ลดระดับนํ้ าตาลในเลือด ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของ
เสีย เชน เหงื่อ ปั สสาวะ อุจจาระ ชวยลางสารพิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด เพิ่มการไหล
เวียนของเลือดไดสะดวกขึน
้ ชวยเพิ่มภูมิต านทานใหกับรางกาย บํารุงผิวพรรณใหสดใส
จากภายใน และลดอัต ราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

พระราชวังเคียงบ็อค
เป็ นพระราชวังที่เกาแกท่ส
ี ุดของราชวงศโชชอน สรางขึน
้ ในปี ค.ศ. 1394 ตนพระราชวงศ
ที่สถาปนาขึน
้ โดยกษั ต ริยแทโจ ภายในมีการแสดงโชวการเปลี่ยนเวรยามของทหารราช
องครักษ การโชวแตละครัง้ ใชเวลาประมาณ 30 นาที

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู
ฮอกเก็ต นามู เป็ นสมุนไพรที่ขน
ึ้ เฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปี จะออกดอกหนึ่ งครัง้ ปลูกบน
ยอดเขาสูง เมื่อนํ าดอกมาสกัด มีสรรพคุณ ชวยขับสารพิษตกคางตางๆออกจากตับอยาง
ปลอดภัยเนื่ องจากเป็ นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเทานั ้ น เกรดสง
ออกที่ขายตามหามสรรพสินคาบานเรา จะเป็ นเกรดบีเทานั ้ น ไมมีเกรดเอ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูชาบู ชาบู SHABU SHABU

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ
อาหารประจําชาติเกาหลี ซึ่งเป็ นสวนหนึ่ งในอาหารเกาหลียอดนิ ยมของคนไทยอีกเมนู
หนึ่ ง

ฮันบก
ฮันบกเป็ นเครื่องแตงกายประจําชาติเกาหลีมาเป็ นเวลาพัน ๆ ปี มาแลว ความงามและความ
ออนชอยของวัฒนธรรมเกาหลีจะถูกถายทอดออกมาผานทางภาพถายของสุภาพสตรีใน
เครื่องแตงกายฮันบกนี้ กอนที่วัฒนธรรมการแตงกายแบบตะวันตกจะไดเขามาในเกาหลี
เมื่อรอยปี มาแลวนั ้ น หญิงชาวเกาหลีจะสวมชุดฮันบกเป็ นปกติทุกวัน สวนสุภาพบุรุษจะ
สวมชอโกรี (เสื้อนอกแบบเกาหลี) และพาจิ (กางเกงขายาว) ในขณะที่สุภาพสตรีสวมชอก
อรีและชีมา (กระโปรง) ในปั จจุบันชุดประจําชาติฮันบก จะใชสวมเฉพาะในโอกาสพิเศษ
ตาง ๆ เชน งานมงคลสมรส วันซอลลัล (วันขึน
้ ปี ใหมต ามจันทรคติ) หรือวันชูซก (วัน
ขอบคุณพระเจา) ฮันบก ของผูหญิงประกอบดวย กระโปรงพันรอบตัว เรียกวา “ชิมา” และ
เสื้อ “ชอกอรี” ซึ่งคลายเสื้อแจ็คเก็ต ฮันบกของผูชายประกอบดวยชอกอริเชนกัน แตสน
ั้
กวาของผูหญิง และมีกางเกงเรียกวา “บาจิ” ทัง้ ชุดของผูหญิงและผูชายสวมคลุมทับดวย
เสื้อคลุมยาวเรียกวา “ตุรุมากิ”

ดิวตี้ฟรี
ซื้อสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเป า กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ น
ื ๆ อีกมากมาย

เมียงดง
สถานที่ชอปปิ้ งยอดฮิต ในเกาหลี ใครที่มาเกาหลีต องมาชอปปิ้ งที่น่ี เพราะเป็ นศูนยรวม
ของสินคายอดฮิต หลากหลายชนิ ด ไมวาจะเป็ น เครื่องสําอางค มีทุกยี่หอยอดฮิต ในเกาหลี
มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง , เสื้อผาแฟชัน
่ ทัง้ หญิงและชาย เสื้อผาที่น่ี จะมีทงั ้ รานที่เป็ น
แบรนดยอดฮิต ในเกาหลี และแบรนดสุดฮิต จากตางประเทศ ,รองเทา มีทงั ้ รองเทาแฟชัน
่
รองเทากีฬา ทัง้ มีย่ห
ี อ และไมมีย่ห
ี อ ,รานกระเป า ดีไซน สวยเกไมเหมือนใคร, รานขาย
เครื่องประดับ รวมถึงรานอาหาร รานฟาสฟ ูด รานหมูยาง และ รานกาแฟ สรุปวาที่น่ี มีทุก
อยางที่สาวๆ นั กชอปตองการ



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5



กิจกรรม

 GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือระดับเทียบเทา
อิสระอาหารคํ่า เพื่อใหทานไดชอปปิ้ งอยางจุใจ

ศูนยโสม - โรงงานพลอยอเมทิส - ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเลต ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทา
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากนั ้ นนํ าทานรูจัก สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิต ใจสงบและ
เพิ่มพละกําลังโดยสวนรวมสรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจ ป องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและ
ป องกันมะเร็งและเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะไดจดทะเบียนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก
จากนั ้ นนํ าทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนํ าโชค โดยมี
ตัง้ แตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน มีเสน หเยายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับตาเมื่อมาทําเป็ นแหวน จี้ ตางหู และสรอยขอมือ
ฯลฯ
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (เมนู...ไกต ุนโสม SAMGYETANG)
จากนั ้ นนํ าทานชอปปิ้ งอยางจุใจที่ HYUNDAI PREMIUM OUTLET เอาทเลทขนาดใหญของอาณาจักรฮุนได สินคาแบ
รนดเนมระดับโลกมากมาย อาทิ เชน Coach ,Chanel ,Armani, Calvin Klein , Diesel , DKNY, Guess, Escada ฯลฯ
สินคาลดราคาสูงสุดถึง 30 - 80% อีกดวย
จากนั ้ นนํ าทานเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของฝากที่ “รานละลายเงินวอน” สาหราย ขนมตางๆ ขาวพองรสชาติต างๆ
เหลาโซจู หรือ มามาเกาหลีท่ม
ี ีใหเลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเครื่องใชไฟฟ า กระทะเกาหลีช่ อ
ื ดัง ฯลฯ ใหทานเลือกชอปปิ้ ง
อยางจุใจ
ไดเวลาอันสมควรนํ าทุกทานเดินทางสู สนามบินอินชอน เพื่อทําการเช็คอินตัว๋ เครื่องบิน และ สัมภาระ
17.10 น. เหินฟ าสูประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 003 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)
คํ่า
21.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ศูนยโสม
สถานที่แหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม เพื่อฟั งคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ ของโสมแตละ
ชนิ ด โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ ตองมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับเรื่องนี้ อยางมากจึง
ตองเขามาควบคุมทุกขัน
้ ตอน ตัง้ แต การเริ่มปลูกโสม จนกระทัง้ การผลิต ออกมาเป็ นตัว
ยา “โสมเกาหลี” นั ้ นมีสารประกอบที่สําคัญอยูหลายอยางมีทงั ้ วิต ามินและแรธาตุหลายชนิ ด

โรงงานพลอยอเมทิส
โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ที่มีช่ อ
ื เสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิ ดนี้ ต ิดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน
้ กับชีวิต



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูไกต ุนโสม SAMGYETANG

ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเลต
เป็ นแหลงชอบปิ้ งเอาทเลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุนได รานสินคาแบรนดเนมระดับโลก
มากมาย เป็ นหางใหญของเกาหลี หางมีลักษณะสถาปั ต ยกรรมเป็ นทรงกรีกโรมันหรือ
ยุโรปโบราณ นอกจากจะเป็ นแหลงชอปปิ้ งแลว ยังเป็ น แหลงพักผอนหยอนใจ สําหรับ
ครอบครัวอีกดวย

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี
ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ต หิน ซีเรีย
ลช็อกโก ผลิต ภัณฑของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน า
โสม ครีมลางหน าโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป อกกีเ้ กาหลี) ชินราเมง
(มามาเกาหลี) นมกลวย เป็ นตน

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน
ปั จจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเที่ยวบินกวา 410,000 เที่ยวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลาน
คนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง6ปี
ซอน มีรานคาปลอดภาษี กวา70รานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด เชน
CHANEL,GUCCI, HERMES,CARTIER โดยจําหน ายในราคาถูกที่ราน Shilla และ
Lotte เป็ นduty free shopขนาดใหญ



คํ่า

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตัง้ แตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับคัง่ ที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

บริการ SNACK BOX บนเครื่อง
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตัว๋ ภายใน (ตัว๋ เครื่องบิน , ตัว๋ รถทัวร , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครัง้ กอนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณท่น
ี อกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
ในกรณี ท่ท
ี างสายการบินมีการเรียกเก็บคาภาษี เชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคานี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต ามประกาศสายการบิน...
รายการทองเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต ามสถานการณ โดยไมจําเป็ นตองแจงใหทราบลวงหน า
หนั งสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิร์ ับเฉพาะผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทอง
เที่ยว คาทัวรท่จี ายใหกับผูจัด เป็ นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ต าง ๆ แบบชําระขาดเชน
กันกอนออกเดินทาง ฉะนั ้ นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออก
นอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใด ๆ รวมทัง้ คาตัว๋
เครื่องบินใหแกทาน)
หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปั ญหาตาง ๆ ตลอดจนขอ
แนะนํ ากรุณาติดตอเจาหน าที่ท่รี ับผิดชอบ หากทานมีความจําเป็ นตองรับฝากของจากผูอ่ น
ื เพื่อที่จะนํ าไปยังประเทศนั ้ น ๆ หรือนํ ากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั ้ นวาตองไมเป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน
้ ประหารชีวิต เจา
หน าที่จะไมรับฝากกระเป าหรือสิ่งของใดใด
คณะเดินทางชวงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทงั ้ หมด ขอสงวนสิทธิ ์
ที่จะปรับราคาตามสถานการณท่ม
ี ีการปรับขึน
้ จากภาษี เชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิน
้ สุดลง ผูจัดถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธิแ์ ละ
จะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณี ใดๆ ทัง้ สิน
้ เนื่ องจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เป็ นการชําระแบบยืนยันการใช
บริการแบบผูจัดเป็ นตัวแทนนายหน า ผูจัดไดชําระคาใชจายทัง้ หมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข
กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน วยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หน วยงานที่ใหบริการ ผูจัดจะดําเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชน สูงสุดแกลูกคา แตจะไม
คืนเงินใหสําหรับคาบริการนั ้ น ๆ
มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้ สิน
้ แทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้ น
ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณี ท่ผ
ี ูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง และกรณี อ่ น
ื ๆ
เนื่ องดวยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทัว่ โลก กอนทานขึน
้ เครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนํ าติดตัว
ขึน
้ เครื่องบิน แยกใสถ ุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิน
้ และรวมกันทุกชิน
้ ไมเกิน 1
ลิต ร และตองนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1 ใบเทานั ้ น ถาสิ่งของดังกลาวมี
ขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะตองใสกระเป าใบ
ใหญและฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้ น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนํ าเขาผลิต ภัณฑท่ท
ี ํามาจากพืช และเนื้ อสัต ว
ทุกชนิ ดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เนื้ อสัต ว ไสกรอก เพื่อเป็ นการป องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหน าที่ต รวจ
พบ จะตองเสียคาปรับในอัต ราที่สูงมาก

การชําระเงิน
ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจํา 10,000 บาท สําหรับการจองนั บตัง้ แตวันจองภายใน 2 วัน
สวนที่เหลือทัง้ หมดชําระกอนเดินทางอยางน อย 20 วัน (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือ ชําระไมครบ หรือ เช็คธนาคารถูกระงับการ
จายไมวาดวยสาเหตุใดๆ ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ (ตัว๋ กรุป) และ คาภาษี สนามบินทุกแหงที่มี
คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการ
คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2-3 ทาน
คารถรับ-สง และนํ าเที่ยวตามรายการ
คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระทานละ 15 กก. / หิว้ ขึน
้ เครื่องได 12 กก.

มัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
กรณี ปรับเพิ่มอัต ราคาภาษี เชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว และ เก็บคาใชจายเพิ่มอีก 3,000 บาท สําหรับพาสตางชาติ
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มที่สงั่
เพิ่มนอกเหนื อรายการ (หากทานตองการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดตอหัวหน าทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
คาทิปสําหรับคนขับรถ ไกดทองถิ่น หัวหน าทัวร (50,000 วอน หรือ 1,500 บาท)
ราคาตามโปรแกรมทัวร ยังไมรวมคาภาษี มูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษี หัก ณ ที่จาย 3%

วีซา
หนั งสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นั บจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
หากทานตองซื้อบัต รโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัต รโดยสารภายในประเทศประเภทที่
สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได ทัง้ นี้ เพื่อป องกันปั ญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการ
เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณี เกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยว
บินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่ องจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนื อความควบคุม
หรือเหตุผลเชิงพาณิ ชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเป็ นตน) โปรดเขาใจและรับทราบวา ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืน
คาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี
คาทัวรไมรวมทิปไกด+ คนขับรถตลอดการเดินทาง ทานละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500บาท) ขออนุญาตเก็บคาทิปทุกทานที่
สนามบินสุวรรณภูมิ
ขอควรทราบ
1. กรุณาเตรียมเอกสารการทํางาน เชน หนั งสือรับรองการทํางาน , นามบัต ร , บัต รพนั กงาน หรือหากมีธุรกิจสวนตัวตองมี
นามบัต ร หากเปลี่ยนชื่อสกุลตองนํ าเอกสารมายืนยัน
2. โปรแกรมทัวรอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน างาน อาทิ หากมีฝนตก หรือ รถติด อาจปรับ
โปรแกรม (ทัง้ นี้ ขน
ึ้ อยูกับสถานการณหน างาน ) ไกดและหัวหน าทัวรจะแจงใหทราบในแตละวัน
3. รานชอปปิ้ งที่ทางรัฐบาลใหทัวรลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร ขอความรวมมือลูกทัวรลงทุกราน ซื้อไมซ้อ
ื ไมวากัน ทางบริษัทฯ
ไมมีนโนบายบังคับซื้อแตอยางใด ขึน
้ อยูกับความพึงพอใจของลูกคา
4. ประเทศเกาหลีใตมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหน ายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซื้อได....แตถ าทานใดไมสนใจก็ไม
ตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทงั ้ สิน
้ แตเป็ นการบอกกลาวลวงหน า
5. ทัวรนี้จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั ้ น หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แค
สมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชต วั๋ เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทาง
บริษัทจะคิดคาดําเนิ นการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD

การยกเลิก
1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถ ือหนั งสือเดินทางไทย เมื่อวีซาผานแลว แตจะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืน
คามัดจําทัง้ หมด
2. ****ราคาดังกลาวเป็ นราคาโปรโมชัน
่ ไมสามารถยกเลิกการจองไดทุกกรณี ****
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทัง้ จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมีการคืน
เงินทัง้ หมดไมวากรณี ใดๆทัง้ สิน
้
่

่

่

4. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศซึ่งไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการ
คืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทงั ้ หมดเนื่ องจากคาตัว๋ เป็ นการเหมาจายในเที่ยวบินนั ้ นๆ

