
#9838 ทัวรเกาหลี กรุงโซล 5 วัน 3 คืน เทศกาลตกปลานํ้า
แข็ง สะพานกระจกแกวใส สวนสนุกเอเวอรแลนด *เก็บทิปที่สนาม
บิน* บิน LJ
ทัวรเกาหลี กรุงโซล เกาะนามิ เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง สกีรีสอรท ไรสตรอเบอรรี่
สวนสนุกเอเวอรแลนด หอคอยโซลทาวเวอร พระราชวังเคียงบกกุง ตลาดเมียง
ดง COSMETICS OUTLET ดิวตี้ฟรี





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง หรือ
ตกปลาน้ําแข็ง - สะพานกระจกแกว   

CENTRAL PLAZA
HOTEL หรือ NEW
SUWON HOTEL หรือ
เทียบเทา

3 OAK VALLEY SKI RESORT หรือ โอควัลเลย สกีรีสอรท - สวนสตอเบ
อร่ี - สวนสนุกเอเวอรแลนด - COSMETIC OUTLET Korea - หอคอย
กรุงโซล

  
GALAXY HOTEL หรือ
VIP HOTEL หรือเทียบ
เทา

4 น้ํามันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - เรียน
ทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ฮันบก - ดิวตีฟ้รี - เมียงดง - เมียงดงสตรีทฟ ูด   

GALAXY HOTEL หรือ
VIP HOTEL หรือเทียบ
เทา

5 ศูนยโสม - โรงงานพลอยอเมทิส - ฮุนได พรีเม่ียม เอาทเลต - ซุปเปอรมารเก็ต
เกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทาอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

31 ม.ค. 62 - 4 ก.พ. 62
฿20,900 
฿18,900

฿20,900 
฿18,900

฿20,900 
฿18,900

฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน้ํา
แข็ง หรือ ตกปลาน้ําแข็ง - สะพานกระจกแกว

กําหนดการทั้งหมด

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

เคานเตอรเช็คอินปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที ผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึน้เครื่องกอนเวลาเครื่องออก
30 นาที

 กิจกรรม ค่ํา

19.00 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเตอรสายการบิน JIN AIR (LJ)
โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกเช็คอินทตัว๋เครื่องบินและสัมภาระใหแกทาน

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

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

05.40+1 น. ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต หลังผานขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ
เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลีใต เร็วกวาประเทศไทย 2 ชัว่โมง)

จากน้ันนําทานชมความงดงามของเกาะชื่อดัง เกาะนามิ นําทานขึน้เรือเฟอรรี่ขามฟากไปยังเกาะนามิใชเวลาเพียง 5 นาที ใน
ฤดูหนาวทานไดสัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ทามกลางหิมะขาวปกคลุมตนไม และ ระหวาง 2 ขางทาง ใหทานไดถายรูป
สวยๆกับหิมะขาวโพลนท่ัวทัง้เกาะ ชมทิวตนสนท่ีเป็นไฮไลทของเกาะนามิ และถายรูปเก็บภาพความประทับใจ ระหวางทางกลับมี
รานคา 2 ขางทาง อาทิ รานซาลาเปา รานไสกรอก ขนมแพนเคกแสนอรอย ใหทานเลือกซ้ือทานไดตามอัธยาศัย หรือจะเลือกน่ัง
จิบกาแฟรอนๆ ในราน Coffee Shop ในเกาะนามิ จากน้ันไดเวลานัดหมาย นําทานน่ังเรือเฟอรรี่ กลับมายังจุดขึน้รถ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู“ทัคคาลบี“หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี)

จากน้ัน นําทาน รวมเทศกาลตกปลาน้ําแข็ง ICE FISHING FESTIVAL 2019 ซ่ึงเทศกาลน้ี 1 ปีมีแคครัง้เดียวเทาน้ัน ซ่ึง
จะจัดชวงเดือนมกราคมของทุกๆ ปี เพราะในชวงเดือนมกราคม บริเวณ แมน้ํา จะหนาวเย็นจนเป็นน้ําแข็ง ซ่ึงสามารถรองรับน้ํา

่ ่ ้ ่ ่



 หมายเหตุ

้ ่ ้ ้ ้ ้ ้

หนักเป็นตันๆ นักทองเท่ียวสวนใหญท่ีมาเยือนนับลานคน ไมวาจะเป็นเด็กหรือผูใหญ จะมาเทศกาลน้ีเพ่ือ ตกปลาเทราท ท่ี
อาศัยอยูในน้ําเย็นท่ีมีอุณหภูมิตัง้แต 20 องศาเซลเซียสลงไป (ไมรวมคาอุปกรณตกปลา) **ราคาอุปกรณประมาณ 20,000 วอน
หรือ 650 บาท**

จากน้ันนําทาน ชมสะพานกระจกแกวใส (Soyanggang Sky Walk : ��� �����) ท่ีตัง้อยูริมทะเลสาบเอียมโฮแหงน้ี ทาน
จะไดสัมผัสความตื่นเตนจากการเดินบนสะพานกระจกแกว ทานจะไดสัมผัสความตื่นเตนจากการเดินบนสะพานกระจกแกว
ตอนกลางวันเราก็จะเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบเอียมโฮแบบ 360 องศา สวนในตอนกลางคืนเราก็จะเห็นแสงไฟ
สปอรตไลทท่ีสาดสองไปยังบนตัวสะพาน ซ่ึงมีความสวยงามไปอีกแบบ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (เมนูโอซัมบลูโกกิ ปลาหมึก หมูผัดซอสขลุกขลิก..รสอรอย)

ท่ีพัก โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL หรือ NEW SUWON HOTEL หรือระดับเทียบเทา (พักซูวอน)

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

เกาะนามิ

 เชา

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียวบินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลาน
คนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง6ปี
ซอน มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด เชน
CHANEL,GUCCI, HERMES,CARTIER โดยจําหนายในราคาถูกท่ีราน Shilla และ
Lotte เป็นduty free shopขนาดใหญ

หน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวของประเทศเกาหลีใต ท่ีเป็นจุดหมายในฝันสุดฮิตของนักทองเท่ียว
ทัง้ชาวเกาหลี ชาวไทยและชาวตางชาติ เกาะนามิหรือท่ีเรียกวา "นามีซ็อม" (Namiseom)
เป็นเกาะขนาดเล็กเพียง 460,000 ตารางเมตรตัง้อยูกลางทะเลสาบชองเพียง
(Cheongpyeong Lake) มีชื่อเสียงในดานทัศนียภาพทางธรรมชาติท่ีสวยงาม และไดรับ
ความนิยมมากขึน้จากกระแสความโดงดังของภาพยนตซีรียเรื่อง "เพลงรักในสายลม
หนาว" (Winter Sonata) ท่ีใชเกาะแหงน้ีเป็นสถานท่ีถายทํา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร ทัคคาลบี หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลี

เทศกาลตกปลานํ้าแข็ง หรือ ตกปลานํ้าแข็ง

สะพานกระจกแกว

 บาย

เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง หน่ึงปีมีเพียงครัง้เดียว โดยเทศกาลน้ีถูกเสนอใหเป็นเทศกาล
ตัวอยาง ของกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเท่ียวเกาหลี เป็นเทศกาลฤดูหนาวท่ีย่ิงใหญ
และดึงดูดนักทองเท่ียวมาเยือนทุกปี สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการตกปลาน้ําแข็งโดย
การเจาะน้ําแข็งเป็นรูวงกลม และนําเบ็ดไปตกปลาใตน้ําแข็ง

สะพานกระจกแกว Soyanggang Skywalk เป็นหอดูดาวท่ีสรางอยูบนทะเลสาป
Uiamho Lake เป็น Skywalk ท่ียาวท่ีสุดของเกาหลีพ้ืนดานบน Skywalk ใหความรูสึก
เหมือนคุณกําลังเดินอยูบนน้ํา ผูเขาชมบางคนอาจจะรูสึกกลัวหรือหวาดเสียวเพราะมีเพียง
กระจกแผนเดียวเทาน้ันท่ีรองรับพวกเขาอยู Skywalk แหงน้ีใชกระจกหนาท่ีรองรับผูคน
ไดถึง 7,000 คนในคราวเดียว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร โอซัมบลูโกกิ ปลาหมึก หมูผัดซอสขลุกขลิก

 CENTRAL PLAZA HOTEL หรือ NEW SUWON HOTEL หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 OAK VALLEY SKI RESORT หรือ โอควัลเลย สกีรีสอรท -
สวนสตอเบอร่ี - สวนสนุกเอเวอรแลนด - COSMETIC
OUTLET Korea - หอคอยกรุงโซล

เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง มีประมาณ (ชวงวันท่ี 05 – 27 มกราคม 2562) ทัง้น้ีทัง้น้ันขึน้อยูกับสภาพอากาศ....ทางผูจัดไม
สามารถกําหนดได กรณีเทศกาลเล่ือนวันเปิด เน่ืองจากลานน้ําแข็งยังไมแข็งตัวเต็มที ทางบริษัทฯ ขอปรับเปล่ียนโปรแกรม
ทดแทนเป็น >> นําทานไปตื่นตาตื่นใจสุดเสียวกับ !! SOYANGGANG SKY WALK (สะพานกระจกท่ียาวท่ีสุด) เน่ืองจากบ
ริษัทฯตองคํานึงถึงความปลอดภัยลูกคาเป็นหลัก

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

นําทานเดินทางสู สกีรีสอรท Oak Valley Ski Resort หรือ Yangji Pine Resort Ski Valley หรือระดับเทียบเทา นํา
ทานไปสนุกกับการเลนสกีบนลานสกีขนาดใหญ ประกอบไปดวย เนินสกีสําหรับผูฝึกหัดเลน 1 เนิน และ เนินสําหรับผูท่ีเลน
ชํานาญแลว 1 เนิน (ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลน อาทิ ชุดสกี รองเทาสกี ไมโพล ราคาประมาณ 50,000 วอน) สําหรับ
ทานท่ีเลนสกีเป็นสามารถน่ังกระเชาลิฟตขึน้ไปเลนบนยอดเขาไดเลย ใหทานไดสนุกกับการเลนสกีอยางเต็มท่ี สําหรับทานท่ีไม
เลนสกี หรือ สโนวสเลด ก็สามารถถายรูปรอบลานสกี หรือ หาเครื่องด่ืมรอนๆ ในโซน Coffee Shop ทานได

จากน้ันนําทานสู ไรสตอเบอรี่ ใหทานไดเห็นแปลงปลูกสตอเบอรี่ของคนเกาหลี ท่ีปลูกสตอวเบอรี่แบบไรสารพิษ ปลูกดวย
วิธีธรรมชาติ ไดผลผลิตท่ีอรอยและปราศจากสารพิษ ใหทานสามารถชิมสตอเบอรี่ตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูหมูยางเกาหลีตนตํารับ PORK GALBI)

จากน้ันพาทานสนุกสนานเต็มอ่ิม ท่ี สวนสนุกเอเวอรแลนด (เลนไดไมจํากัด) เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของ
ประเทศ ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟท ใหทานไดสนุกสนานกับเครื่องเลนนานาชนิด

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนู...จิมดัก ไกผัดวุนเสนอรอยนาลอง)

จากน้ันนําทานสู COSMETIC OUTLET ชอปป้ิงเครื่องสําอางคยอดนิยม ซ่ึงราคาถูกกวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบาง
ผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย

จากน้ันนําทานสู หอคอย N’SEOUL TOWER (ไมรวมคาขึน้ลิฟท) ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอย
เมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลก อิสระใหทานชมวิวบรรยากาศบานเมืองเกาหลี หรือ จะคลองกุญแจคูรัก เพราะคนเกาหลีมีความเชื่อวาถามา
คลองกุญแจคูรักท่ีน้ี “จะทําใหรักกันยืนยาวไมพรากจากกัน”

ท่ีพัก นําทานเขาสู โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเทา 3 ดาว

OAK VALLEY SKI RESORT หรือ โอควัลเลย …
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสกีรีสอรทแบบหรูขนาดใหญ มีเสนทางสกี 9 เสนทาง คือสําหรับมือใหม 2 เสนทาง,
สําหรับผูเลนแบบ intermediate 5 เสนทาง และสําหรับผูเลนแบบ advance 2 เสน ซ่ึง
แตละเสนทางจะมีรูปแบบการท่ีแตกตางกัน สกีรีสอรทท่ี Oak Valley Snow Park มี
สิ่งอํานวยความสะดวกอีกหลายแบบ ตัง้แตโรงแรมท่ีพักตากอากาศ สนามกอลฟ, สปา
สนามเด็กเลน, หองฟิตเนส และโซนรานคา รานอาหาร สกีรีสอรทเป็นรีสอรทท่ีมีความ
เงียบสงบ และเต็มไปดวยทัศนียภาพท่ีงดงามและบริสุทธิข์องหุบเขาและปาโอคท่ีเรียงราย
เป็นทิวแถวในบริเวณรอบๆ สกีรีสอรทแหงน้ี อีกทัง้ยังเป็นสกีรีสอรทท่ีเคยไดรับรางวัล
The Best AAA+Service เป็นเวลาถึง 10 ปีซอน น่ันจึงเป็นสิ่งการันตีถึงความยอด
เย่ียมและความเป็นสุดยอดของท่ีน่ี และในเรื่องของการตกแตงน้ันโอควัลเลยมีรูปแบบใน
สไตลยุโรป มีเนินสกีอยูทัง้หมด 9 เนิน ซ่ึงมีความลาดชันตางกัน นอกจากน้ันท่ีน่ียังมา
พรอมกับสนามกอลฟ สระวายน้ํา สนามเทนนิส เป็นตน



วันท่ี 4 น้ํามันสนเข็มแดง - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนยสมุนไพรฮอกเก
ตนามู - เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ - ฮันบก - ดิวตี้ฟรี -
เมียงดง - เมียงดงสตรีทฟูด

สวนสตอเบอรี่
สวนสตอเบอรรี่ ถือเป็นผลไมขึน้ชื่ออยางหน่ึงท่ีเป็นท่ีรูจัก ท่ีมีรสชาติอรอย ใหทานไดชม
และภายภาพประทับใจรวมถึงใหทานเก็บผลไมสดๆจากตนดวยตัวทานเอง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร หมูยางเกาหลีตนตํารับ PORK GALBI

สวนสนุกเอเวอรแลนด บาย

เป็นสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของเกาหลี ตัง้อยูท่ีเมืองยงอิน (Yongin) โดยมีบริษัท
ซัมซุงเป็นเจาของ เอเวอรแลนดน้ันถือวาเป็นเหมือน “ดิสนียแลนดเกาหลี” เลยก็วาได
นิตยสาร Forbes ยังจัดอันดับใหเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ท่ีตัง้ของสวน
สนุกเอเวอรแลนดน้ันเหมือนสวนสนุกในฝันจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและ
ธรรมชาติ สวยเหมือนในเทพนิยาย ดานในถูกแบงออกเป็น 5 โซนใหญๆ และสัตวท่ีเป็น
ดาราดังของท่ีน้ีคือเจาตัว Liger (ไลเกอร) ลูกแฝดผสมระหวางสิงโตเพศผูและเสือเพศเมีย
ท่ีถือวาเป็นลูกแฝดไลเกอรคูแรกในโลกท่ีตองมาดูท่ีเอเวอรแลนดท่ีเดียวเทาน้ัน

COSMETIC OUTLET Korea

หอคอยกรุงโซล

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร จิมดัก ไกผัดวุนเสน

 GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือเทียบเทา

แวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาว
ไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน ผลิตภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญท่ีมีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด ไม
วาจะเป็นแบรนดยอดนิยมของเกาหลี อยางเชน Etude,Faceshop,Skinfood Missh
เป็นตน และแบรนดดังจากประเทศตางๆ ท่ัวทุกมุมโลกในราคาท่ีไมแพง

ถือไดวาเป็นสัญลักษณของกรุงโซล ตัวหอคอยมีความสูงเกือบ 240 เมตร ซ่ึงบางครัง้ก็ถูก
เรียกวา “นัมซันทาวเวอร” เพราะหอคอยตัง้อยูบนภูเขานัมซาน ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะ
สําหรับชมวิวทิวทัศนของกรุงโซล โดยเฉพาะในชวงเวลาค่ําคืนน้ัน จะเห็นสภาพบานเมือง
ของ กรุงโซลดานลางเต็มไปดวยแสงสีตางๆ ท่ีทําใหรูสึกเพลิดเพลิน

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

จากน้ันพาทานไปชม RED PINE หรือ น้ํามันสนเข็มแดง สมุนไพรชื่อดังท่ีไดรับความนิยมมากในตอนน้ี สรรพคุณชวยลด
ระดับน้ําตาลในเสนเลือด ชวยละลายไขมันในเสนเลือดชวยลางสารพิษหรือดีท็อกเลือดใหสะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือด
ไดสะดวกขึน้

้ ้ ่



จากน้ันนําทานชม พระราชวังเคียงบกกุง เป็นทัง้สัญลักษณและแหลงทองเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล หนาพระราชวังจะมีทหาร
เวรยามผลัดเปล่ียนยืนประจําการ ซ่ึงเป็นท่ีนาสนใจของนักทองเท่ียวท่ีไดถายรูป

จากน้ันนําทานรูจักและเขาใจ “ศูนยสมุนไพรฮอกเก็ตนามู” ชาวเกาหลีนิยมนํามารับประทาน เพ่ือชวยปองกันโรคตับแข็งไม
ใหถูกทําลายจากการด่ืมกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล สารตกคางจากอาหารและยา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูชาบู ชาบู SHABU SHABU)

พาทานชม โรงงานสาหรายเกาหลี ใหทานไดชมกรรมวิธีในการผลิตสาหรายเกาหลีแสนอรอย พรอมชิมสาหรายๆ หรือจะซ้ือ
เป็นของฝากกลับบานก็ได

จากน้ัน นําทานไปเรียนรูขัน้ตอนการ ทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน

จากน้ันพาทานไปสวยหลอแบบหน ุมสาวเกาหลี กับการสวมชุดประจําชาติเกาหลี “ชุดฮันบก” ใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย
และเก็บภาพความประทับใจ

จากน้ันนําทาน ชอปป้ิงแหลงสินคาปลอดภาษี (ดิวตีฟ้รี) สินคาแบรนดเนม อิสระใหทานเลือกชอปป้ิงตามอัธยาศัย

นําทานไปชอปป้ิงตอกันท่ี ตลาดเมียงดง หรือ สยาม สแควรเกาหลี ตลาดแหงน้ีทานจะพบกับสินคา อาทิ เสื้อผาแฟชัน่
แบรนดดังตางๆ หรือจะเลือกชอปป้ิงเครื่องสําอาง ETUDE HOUSE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, IT’S
SKIN ใหทานไดเลือกซ้ือมากมาย ท่ีสําคัญตลาดแหงน้ียังโดงดังเรื่อง Food Street อีกดวย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา เพ่ือใหทานไดชอปป้ิงอยางจุใจ

ท่ีพัก นําทานเขาสู โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเทา 3 ดาว

นํ้ามันสนเข็มแดง

พระราชวังเคียงบ็อค

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

น้ํามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ ์100% ซ่ึงสรรพคุณของน้ํามัน
สนเข็มแดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย ทัง้ชวยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันท่ีอุด
ตันในเสนเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของ
เสีย เชน เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ชวยลางสารพิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด เพ่ิมการไหล
เวียนของเลือดไดสะดวกขึน้ ชวยเพ่ิมภูมิตานทานใหกับรางกาย บํารุงผิวพรรณใหสดใส
จากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

เป็นพระราชวังท่ีเกาแกท่ีสุดของราชวงศโชชอน สรางขึน้ในปี ค.ศ. 1394 ตนพระราชวงศ
ท่ีสถาปนาขึน้โดยกษัตริยแทโจ ภายในมีการแสดงโชวการเปล่ียนเวรยามของทหารราช
องครักษ การโชวแตละครัง้ใชเวลาประมาณ 30 นาที

ฮอกเก็ตนามู เป็นสมุนไพรท่ีขึน้เฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปีจะออกดอกหน่ึงครัง้ปลูกบน
ยอดเขาสูง เมื่อนําดอกมาสกัด มีสรรพคุณ ชวยขับสารพิษตกคางตางๆออกจากตับอยาง
ปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเทาน้ัน เกรดสง
ออกท่ีขายตามหามสรรพสินคาบานเรา จะเป็นเกรดบีเทาน้ัน ไมมีเกรดเอ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร ชาบู ชาบู

 บาย



วันท่ี 5

เรียนทําขาวหอสาหราย คิมบับ

ฮันบก

ดิวต้ีฟรี

เมียงดง

เมียงดงสตรีทฟูด

อาหารประจําชาติเกาหลี ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนู
หน่ึง

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

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

สถานท่ีชอปป้ิงยอดฮิตในเกาหลี ใครท่ีมาเกาหลีตองมาชอปป้ิงท่ีน่ี เพราะเป็นศูนยรวม
ของสินคายอดฮิตหลากหลายชนิด ไมวาจะเป็น เครื่องสําอางค มีทุกย่ีหอยอดฮิตในเกาหลี
มีทุกซอยทุกหลืบในเมียงดง , เสื้อผาแฟชัน่ ทัง้หญิงและชาย เสื้อผาท่ีน่ีจะมีทัง้รานท่ีเป็น
แบรนดยอดฮิตในเกาหลี และแบรนดสุดฮิตจากตางประเทศ ,รองเทา มีทัง้รองเทาแฟชัน่
รองเทากีฬา ทัง้มีย่ีหอ และไมมีย่ีหอ ,รานกระเปา ดีไซนสวยเกไมเหมือนใคร, รานขาย
เครื่องประดับ รวมถึงรานอาหาร รานฟาสฟูด รานหมูยาง และ รานกาแฟ สรุปวาท่ีน่ีมีทุก
อยางท่ีสาวๆ นักชอปตองการ

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

 คํ่า  GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือเทียบเทา



ศูนยโสม - โรงงานพลอยอเมทิส - ฮุนได พรีเม่ียม เอาทเลต -
ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน - ทา
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

จากน้ันนําทานรูจัก สมุนไพรโสมเกาหลี ท่ีชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและ
เพ่ิมพละกําลังโดยสวนรวมสรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจ ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและ
ปองกันมะเร็งและเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจดทะเบียนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก

จากน้ันนําทานชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมี
ตัง้แตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จี ้ตางหู และสรอยขอมือ
ฯลฯ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูไกตุนโสม SAMGYETANG)

จากน้ันนําทานชอปป้ิงอยางจุใจท่ี HYUNDAI PREMIUM OUTLET เอาทเลทขนาดใหญของอาณาจักรฮุนได สินคาแบ
รนดเนมระดับโลกมากมาย

จากน้ันนําทานเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซ้ือของฝากท่ี “รานละลายเงินวอน” สาหราย ขนมตางๆ ขาวพองรสชาติตางๆ
เหลาโซจู หรือ มามาเกาหลีท่ีมีใหเลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเครื่องใชไฟฟา กระทะเกาหลีชื่อดัง ฯลฯ ใหทานเลือกชอปป้ิง
อยางจุใจ

ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบินอินชอน เพ่ือทําการเช็คอินตัว๋เครื่องบิน และ สัมภาระ

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

ค่ํา

21.10 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน

ศูนยโสม

โรงงานพลอยอเมทิส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สถานท่ีแหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม เพ่ือฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ ของโสมแตละ
ชนิด โดยโสมท่ีดีมีคุณภาพ ตองมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับเรื่องน้ีอยางมากจึง
ตองเขามาควบคุมทุกขัน้ตอน ตัง้แต การเริ่มปลูกโสม จนกระทัง้การผลิตออกมาเป็นตัว
ยา “โสมเกาหลี” น้ันมีสารประกอบท่ีสําคัญอยูหลายอยางมีทัง้วิตามินและแรธาตุหลายชนิด

โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึน้กับชีวิต

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร ไกตุนโสม

 บาย



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

ฮุนได พรีเมี่ยม เอาทเลต

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน

เป็นแหลงชอบป้ิงเอาทเลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุนได รานสินคาแบรนดเนมระดับโลก
มากมาย เป็นหางใหญของเกาหลี หางมีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นทรงกรีกโรมันหรือ
ยุโรปโบราณ นอกจากจะเป็นแหลงชอปป้ิงแลว ยังเป็น แหลงพักผอนหยอนใจ สําหรับ
ครอบครัวอีกดวย

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

ปัจจุบันทาอากาศยานอินชอนมีเท่ียวบินกวา 410,000 เท่ียวรองรับผูโดยสารกวา 44 ลาน
คนและสินคากวา4.5ลานตันตอปี และยังไดรับรางวัลดีเดนดานการบริการระดับโลกถึง6ปี
ซอน มีรานคาปลอดภาษีกวา70รานของแบรนดดังกวา 400 แบรนด เชน
CHANEL,GUCCI, HERMES,CARTIER โดยจําหนายในราคาถูกท่ีราน Shilla และ
Lotte เป็นduty free shopขนาดใหญ

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
- ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บคาภาษีเชื้อเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามประกาศสายการบิน... 

- รายการทองเท่ียวและรายการอาหารท่ีระบุไว อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามสถานการณ โดยไมจําเป็นตองแจงใหทราบลวงหนา

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

- หากมีเพ่ือนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเท่ียวระหวางทองเท่ียวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาตาง ๆ ตลอดจนขอ
แนะนํากรุณาติดตอเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ หากทานมีความจําเป็นตองรับฝากของจากผูอ่ืนเพ่ือท่ีจะนําไปยังประเทศ             น้ัน ๆ
 หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันวาตองไมเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้
ประหารชีวิต เจาหนาท่ีจะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด

- คณะเดินทางชวงวันหยุด หรือ เทศกาลท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด  ขอสงวนสิทธิ ์
ท่ีจะปรับราคาตามสถานการณท่ีมีการปรับขึน้จากภาษีเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน 

- หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามท่ีจองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเท่ียวจะสิน้สุดลง ผูจัดถือวาผูทองเท่ียวสละสิทธิ ์
และจะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เน่ืองจากคาใชจายท่ีทานไดจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบยืนยันการ
ใชบริการแบบผูจัดเป็นตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายทัง้หมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข 

- กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไม
คืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ัน ๆ 

- มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

- ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผาน
การพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว
อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง และกรณีอ่ืนๆ

- เน่ืองดวยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินท่ัวโลก กอนทานขึน้เครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนํา
ติดตัวขึน้เครื่องบิน แยกใสถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม
เกิน 1 ลิตร และตองนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดัง
กลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนด รวมถึงสิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะตองใส
กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําเขาผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และ
เน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอก เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจา
หนาท่ีตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก 
 

การชําระเงิน
- ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจํา 10,000 บาท สําหรับการจองนับตัง้แตวันจองภายใน 2 วัน และ สวนท่ีเหลือทัง้หมดชําระกอนเดินทาง

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

อัตรานี้รวม:
- คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ตัว๋กรุป) และ คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี    

- คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ

- คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ            

- คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2-3 ทาน 

- คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ            

- คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ 15 กก. / หิว้ขึน้เครื่องได 12 กก.    



- มัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:
- กรณีปรับเพ่ิมอัตราคาภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน

- คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว และ เก็บคาใชจายเพ่ิมอีก 3,000 บาท สําหรับพาสตางชาติ 

- คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีสัง่
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสัง่เพ่ิม 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  ทัง้น้ีเพ่ือปองกันปัญหาเท่ียวบินลาชาหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการ
เปล่ียนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียว
บินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม
หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเป็นตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืน
คาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี

- กรุณาเตรียมเอกสารการทํางาน เชน หนังสือรับรองการทํางาน, นามบัตร, บัตรพนักงานหรือหากมีธุรกิจสวนตัวตองมีนามบัตร
หากเปล่ียนชื่อสกุลตองนําเอกสารมายืนยัน

- โปรแกรมทัวรอาจมีการสลับปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนางาน อาทิ หากมีฝนตก หรือ รถติด อาจปรับ
โปรแกรม (ทัง้น้ีขึน้อยูกับสถานการณหนางาน ) ไกดและหัวหนาทัวรจะแจงใหทราบในแตละวัน 

- รานชอปป้ิงท่ีทางรัฐบาลใหทัวรลง ตามท่ีระบุในโปรแกรมทัวร ขอความรวมมือลูกทัวรลงทุกราน ซ้ือไมซ้ือไมวากัน ทางบริษัทฯไม
มีนโนบายบังคับซ้ือแตอยางใด ขึน้อยูกับความพึงพอใจของลูกคา 

- ประเทศเกาหลีใตมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซ้ือได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตอง
ซ้ือ โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทัง้สิน้ แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

- ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน  

หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชตัว๋เครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ หากทานไมแจง และ
ปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD*** 
 

การยกเลิก
1. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซาผานแลว แตจะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืน

คามัดจําทัง้หมด

2. ****ราคาดังกลาวเป็นราคาโปรโมชัน่ ไมสามารถยกเลิกการจองไดทุกกรณี **** 

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมีการคืน
เงินทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิน้ 

4. ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศซ่ึงไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการ
คืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทัง้หมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเท่ียวบินน้ันๆ 
 


