
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ทวัรเ์กาหลี : รหสั ICN905 



วนัแรก          กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 

20.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิ THAI AIRWAYS 

(TG) เจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง (หัวหนา้ทัวร์แนะน าการ
เดนิทาง) สายการบนิ THAI AIRWAYS จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 30 กก./ทา่น  

**หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิาร กอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม 
ณ ประตูข ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้ง

เป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)  

 
 

23.10 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่TG658 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
 

วนัทีส่อง        เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) – เทศกาลตกปลาน า้แข็ง – สกรีสีอรท์  

06.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตอินิชอน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุทา่นสูส่าธารณะรัฐ
เกาหลใีต ้รถโคช้น าทกุทา่นขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจอง หรอื สะพานเพือ่ความหวังในการรวมชาตทิี่

ยาวกวา่ 4.42กม. และมยีอดโดมสงู 107 เมตร บรกิารอาหารวา่ง คมิบบั และนมกลว้ย  

  
ออกเดนิทางสู ่เมอืงฮวาชอน อยูห่า่งจากกรุงโซลไปทางเหนือประมาณ 120 กโิลเมตร เมอืงแหง่ภเูขาสงู ซึง่เป็นทีต่ัง้

ของเทศกาลฤดูหนาวชือ่ดังระดับโลกอย่างเทศกาลตกปลาน ้าแข็งน่ันเอง เมือ่ฤดูหนาวเวยีนมาถงึล าธารจะแข็งเป็น
น ้าแข็งจนสามารถลงไปยนืได ้ชาวบา้นและนักทอ่งเทีย่วก็จะแหก่นัไปเจาะหลมุบนน ้าแข็ง และเริม่ตกปลาน ้าแข็ง 

   
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (1) เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยน าหมูลง

ในกระทะพรอ้มน า้ซุปปรุงรส เมือ่สกุรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย 

   
จากนั้นน าท่านเดนิทางไปร่วมฉลองเทศกาลสุดยิง่ใหญ่ เทศกาลตกปลาน า้แข็ง หนึ่งปีมีเพียงครัง้เดยีว!! จัดขึน้

ประมาณชว่งกลางเดอืนมกราคมของทกุปี ซึง่มนัีกทอ่งเทีย่วมาเยอืนนับลา้นคนตอ่ปี ไม่วา่จะเป็นเด็ก หรอืผูใ้หญ่จะมา
เทศกาลนี้เพือ่ตกปลาเทรา้ท ์ฉายาของมันคอื “The Queen of Valley หรอื ราชนิีแห่งขนุเขา” โดยปลาเทรา้ทภ์ูเขาจะ

อาศัยอยู่ในน ้าเย็นทีม่อีุณหภูมติ ่ากว่า 20 องศาเซลเซยีส นับว่าเป็นปลาทีส่วยงามและหายาก ซึง่นักท่องเทีย่วทีต่ก

ปลามาไดนั้น้ สามารถน าปลามาท าเป็นซชูหิรอืซาชมิแิลว้รับประทานไดเ้ลย ภายในงานจะมกีจิกรรมทา้ความหนาวต่างๆ 
อาทเิชน่ การแขง่ขนัจับปลาเทรา้ทด์ว้ยมอืเปลา่ การตกปลาใตน้า้แข็ง การโชวแ์กะสลักน ้าแข็ง เลน่เลือ่นหมิะ และอืน่ๆ 

ถอืไดว้า่เป็นงานใหญ่ทีห่ลายคนเฝ้ารอคอย เนือ่งจากจัดแคปี่ละครัง้ในชว่งเวลาเพยีงสัน้ๆ เทศกาลนี้ไดรั้บการเสนอให ้
เป็นเทศกาลตัวอย่างโดยกระทรวงวัฒนธรรม และการทอ่งเทีย่วของเกาหล ีนอกจากนัน้ยังมรีายการบันเทงิ และเกมส์

การเล่นต่างๆ มากมาย เช่น สนามการเล่นสไลเดอร์น ้าแข็ง การแข่งขันฟุตบอลบนน ้าแข็ง และกฬีาน ้าแข็งอืน่ๆ มี
แขง่ขันชงิแชมป์สนัุขลากเลือ่นหมิะ และรถแขง่หมิะ ซึง่เหมาะกับเด็กๆ และครอบครัว (พเิศษ!! หรรษาฟรีๆ  พรอ้ม

อุปกรณต์กปลา) 

 
 



หมายเหตุ : เนือ่งดว้ยเทศกาลตกปลานีจ้ะจดัขึน้ทีเ่มอืงฮวาชอน ช่วงประมาณกลางเดอืน ม.ค. ถงึตน้เดอืน 

ก.พ. ซึง่ยงัไม่ระบุวนัทีใ่นการจดัเทศกาล วนัเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในปีน ัน้ๆ 

หากไมส่ามารถไปตกปลาน า้แข็งได ้ในกรณีทีน่ า้แข็งยงัไมส่ามารถลงไปยนืตกปลาได ้ท ัง้นีท้างบรษิทัจะน า
ทา่นไปตกปลาทีซ่าราซอม หรอืหากเกดิเหตุสดุวสิยัขดัขอ้งอืน่ๆ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม ทดแทนโปรแกรมเป็น >> เกาะนาม ิแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหลใีตท้ี่
สามารถทอ่งเทีย่วไดท้ัง้ปี มขีนาดเพยีง 460,000 ตารางเมตร ตัง้อยู่กลางทะเลสาปชองเพยีง บนเกาะจะมบีรรยากาศ

ร่มรืน่เต็มไปดว้ยตน้สน ตน้เกาลดั ตน้แปะก๊วย ตน้ซากรุะ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ้ืน่ๆ ทีพ่ลดักนัออกดอกเปลีย่นสี

ใหช้มกันทุกฤดูกาล ความน่าสนใจของเกาะนามิอยู่ตรงที่ธรรมชาติสวยงามของตน้ไมน้อ้ยใหญ่ที่มีอยู่มากมาย 

โดยเฉพาะทวิตน้สนสงูใหญ่ทีข่ ึน้เรยีงรายเป็นแนวยาว และมาปลกุความรักซรีสีเ์กาหลดีว้ยการเดนิชลิๆ ไปบนถนนทีม่ี

ตน้ไมข้นาบขา้ง ซึง่เป็นถนนทีโ่ด่งดังไปทั่วโลกอย่าง “Ginkgo Tree Lane” เมื่อผ่านพน้ช่วงกลางเดอืนตุลาคมไป 
อุโมงคต์น้แปะก๊วยจะถูกยอ้มไปดว้ยสเีหลอืงอร่าม เรียงแถวทอดตัวยาวกว่า 80 เมตร เป็นจุดทีนั่กท่องเทีย่วนิยมมา

ถา่ยรูปมากทีส่ดุ นับเป็นสญัลกัษณ์อยา่งหนึง่ทีนั่กทอ่งเทีย่วจะตอ้งไปถา่ยรูปเก็บความประทบัใจไว ้ยิง่ไปกวา่นัน้ในชว่ง
ฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ีตน้ไมบ้นเกาะก็จะเริม่มสีสีนัสวยงามสรา้งบรรยากาศทีโ่รแมนตกิมาก ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมแกก่ารมา

เทีย่วเกาะนามจิะอยู่ในชว่งเดอืนพฤษภาคม-เดอืนสงิหาคม และเดอืนตลุาคม หากใครชอบบรรยากาศหนาวๆ มหีมิะปก

คลมุก็จะอยูใ่นชว่งเดอืนธันวาคม-มกราคม 
 

ออกเดนิทางสู ่สกรีสีอรท์ น าทา่นไปสมัผัสประสบการณ์หนา้หนาว พรอ้มเสริฟ์ความฟินขัน้สดุใหท้กุทา่นดว้ยการพาไป
เลน่สก ีและนอนพักทีส่กรีสีอรท์  

 
จากนัน้มเีวลาใหท้า่นไดส้นุกกับการเลน่สกอียา่งเต็มทีบ่น ลานสกขีนาดใหญ ่เมือ่เขา้สูฤ่ดหูนาวภเูขาของเกาหลจีะถูก

ปกคลมุไปดว้ยหมิะขาวโพลน โซนลานสกจีะประกอบไปดว้ยเนนิสกมีอืใหม่ และอกีเนนิส าหรับคนทีเ่ลน่สกจีนโปรแลว้ 

ซึง่ปลอดภัยไม่มอีนัตรายใดๆ การเตรยีมตวักอ่นเลน่สกคีวรเตรยีม ถงุมอืสก ีผา้พนัคอ แวน่กนัแดด เสือ้
แจค๊เก็ตกนัน า้หรอืผา้รม่ และกางเกงรดัรูป พรอ้มกับรับฟังขอ้แนะน า และฝึกวธิกีารเลน่จากไกดท์อ้งถิน่ก่อน
ลงสนามจรงิ ทัง้นี้เพือ่ความปลอดภัยของผูเ้ลน่เองเป็นส าคัญ ส าหรับคนทีช่ านาญแลว้ สามารถน่ังกระเชา้ขึน้ไปไดบ้น

เขาไดเ้ลย (** ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่อุปกรณ์การเลน่สก ีสกลีฟิท ์สโนวส์เลด สก ีคา่เลน่รวมชุดแลว้ประมาณ 
50,000 วอน **)  

 

 
 

หมายเหตุ : ปรมิาณของหมิะ และการเปิดใหบ้รกิารของลานสก ีข ึน้อยูก่บัความเอือ้อ านวยของสภาพอากาศ
ในแตล่ะปี หากมหีมิะไม่เพยีงพอลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีทีล่านสกไีม่สามารถเปิดบรกิาร ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธทิดแทนโปรแกรม ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวนสนุกอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจเมื่อ

เดนิทางไปเทีย่วเกาหล ีพบกลับโลกแห่งลานน ้าแข็ง และเลน่หมิะไดต้ลอด 365 วัน เมอืงหมิะจ าลองตัง้อยู่ทีเ่มอืงโก
ยาง แหลง่ทอ่งเทีย่วใกลก้รุงโซล ซึง่เป็น "Snow Park" ในร่มทีใ่หญส่ดุของประเทศเกาหล ีเพลดิเพลนิกบัการขีเ่ครือ่ง

เล่นสดุน่ารักบนลานน ้าแข็ง เชน่ จักรยานคู่รัก จักรยานเดีย่ว รถเฟอร์รี ่กะบะสเลดแซนตา้ เป็นตน้ หรือจะเลอืกเขา้สู่

โลกของหมิะทีอ่ณุหภมูติลิบ -2 องศาเซลเซยีส กบัการเลน่สโนสเลคบนลานหมิะก็ได ้(ราคาทวัรน์ีไ้มร่วมคา่เขา้ SNOW 

PARK 15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดนิชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย มหีลากหลายแบรนดช์ัน้น าใหเ้ลือก

มากมาย) 



 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (2) เมนู ชาบู ชาบูสไตลเ์กาหล ีคลา้ยการตม้รวมมติรสุกีห้มอ้ไฟ ประกอบไปดว้ยเนือ้หมู

สไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ีเป็นอกีหนึง่เมนูยอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหารพืน้เมอืงทีม่มีาอย่าง
ยาวนานอกีดว้ย 

พกัที ่   PHOENIX SKI RESORT / APENSIA SKI RESORT หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม       ไรส่ตรอเบอรร์ี ่– สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– พพิธิภณัฑส์าหรา่ย – คอสเมตคิ – โซลทาวเวอร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่ใหท้า่นไดช้มิสตรอเบอรร์ี่สดๆ หวานฉ ่าจากไร่ หากตดิใจรสชาตทิีแ่สน

หวานก็สามารถเลอืกซือ้กลับมาฝากคนทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพ็คใสก่ลอ่งสวยงาม และน าสง่ถงึสนามบนิใน

วนัสดุทา้ยกอ่นเดนิทางกลบั  
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่า
เป็นดสินียแ์ลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ตัง้อยู่ทา่มกลางหุบเขา ประกอบไปดว้ยโซนตา่งๆ ดังนี้ Global Fair, Magic Land, 

European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านกา้วผ่านประตูเขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์

แลนด ์พบกับอาคารทรงสวยทีต่กแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวกิตอเรียตะวันออก และอนิเดยี ซึง่ผสมผสานจนเขา้
กนัลงตวั แวะถา่ยรูปสวยๆ ที ่Magic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซขีนาดใหญ่ทีจ่ะเปลีย่นธมีไปตามเทศกาลตา่งๆ ถอืเป็นอกีจุด

แลนดม์ารค์ส าหรับนักท่องเทีย่ว ใครชอบเครือ่งเลน่หวาดเสยีวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาด สนุกกับเครื่องเล่น
นานาชนดิไม่วา่จะเป็น รถไฟเหาะตลีังกา (Rolling X-Train) ทีเ่ร็วสดุๆ และตลีังกาถงึ 2 รอบ เฮอรร์เิคน (Hurricane) 

เครื่องเล่นทีจ่ะหมุนๆ เหวีย่งๆ ใหห้ัวใจเตน้รัวกับความสงูเกอืบ 20 เมตรจากพื้นดนิ! ดับเบิล้ร็อกสปิน (Double Rock 

Spin) ทีจ่ะหมุนๆ ตลีังกา 3 ตลบบนอากาศดว้ยความสงูทีแ่ทบกลัน้หายใจ เรือเหาะไวกิง้ (Columbus Adventure) 
เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจา้เรือเหาะยักษ์ทีจ่ะเหวีย่ทุกคนขึน้ไปสงูถงึ 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลคท์ีพ่ลาด

ไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท้ีส่งูชนัเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึง่มคีวาม
ชนัถงึ 77 องศา และวิง่ดว้ยความเร็ว 104 กโิลเมตร/ชัว่โมง  

 

 
 

พกัเหนือ่ยจากเครือ่งเลน่ หลดุเขา้มาในโลกของเหลา่สตัวม์ากมาย ในโซน Zootopia หนึง่ในสวนสตัวท์ี่

ใหญ่ทีส่ดุของเกาหล ีมสีตัวม์ากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กวา่สายพันธุ ์พาทกุทา่นท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารี 
ขึน้ไปบนรถบสัซาฟารเีพือ่ใกลช้ดิกับเหลา่สตัวป่์ายิง่ขึน้อยา่งโซน Safari World พบกบัสตัวท์ีน่่าเกรงขามอยา่งสงิโต

เจา้ป่า เสอือันดรุา้ย และหมตีัวใหญ่ทีอ่าจจะโผลม่าทักทายคณุไดท้กุเมือ่ เปลีย่นบรรยากาศจากเหลา่สตัวโ์ลก
มาเจอความสวยงามของหมูพ่ฤกษา เดนิชมสวนดอกไมท้ีก่ าลงัออกดอกบานสะพร่ังอวดสสีนั ณ สวนดอกไมส้ี่

ฤดู ซึง่จะเปลีย่นแปลงพันธุด์อกไมไ้ปตามฤดูกาลในรูปแบบทีห่ลากหลายตลอดทัง้ปี (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ) 
ดว้ยสสีนัทีส่ดของดอกไมแ้ตล่ะชนดิจงึไดรั้บความนยิมอย่างมาก นักทอ่งเทีย่วทีม่าสวนสนุกจงึไม่พลาดทีจ่ะมาถ่ายรูป

เก็บบรรยากาศความสดชืน่กลับไปเป็นทีร่ะลกึ รวมทัง้ยังมกีารจัดเทศกาลในแตล่ะเดอืน ในชว่งฤดหูนาวประมาณ
เดอืนพฤศจกิายน - ธนัวาคม มกีารจดังานเฉลมิฉลองเทศกาลครสิตม์าส และตอ้นรบัเทศกาลปีใหม ่
ทุกเทศกาลจะตกแตง่ดว้ย แสง ส ีเสยีง สุดอลงัการ พรอ้มท ัง้มขีบวนพาเหรดมาสรา้งความบนัเทงิ



ใหก้บัเด็กๆ เชน่ White Christmas Parade, Moonlight Parade ขบวนพาเหรดจะมรีอบ 14.30 
18.30 และ 19.30 น. 

 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (4) เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ อาหาร

เกาหล ีเตมิไมอ่ ัน้ 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย เรยีนรูก้ารท าสาหร่ายของชาวเกาหล ีการบอกเลา่เรือ่งราวขัน้ตอนความ

เป็นมาของสาหร่าย ตัง้แต่เป็นหัวเชือ้จนถงึขัน้ตอนสุดทา้ย ในประเทศเกาหลใีตส้าหร่ายนั้นเป็นทีน่ิยมมาก อาหาร
เกาหลหีลากหลายเมนูลว้นมสีว่นผสมของสาหร่าย ยกตวัอยา่งเชน่ ขา้วย าเกาหล ี(บบิมิบบั)  

 
จากนัน้น าทา่นแวะชอ้ปทีร่า้นเครื่องส าอางคย์อดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่เลอืก

ซือ้กลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และ

แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขดัขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 
จากนัน้น าทา่นไปยังหนึง่ในทาวเวอรท์ีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุในเอเชยี โซลทาวเวอร ์ตัง้อยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล 

มคีวามสงูจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมคีวามสงู 479 เมตรจากพื้นดนิ ไม่ว่าจะเป็นชว่งกลางวัน ชว่ง

กลางคนื หรอืฤดกูาลไหนๆ ก็ยังไดรั้บความนยิมเสมอมา ทัง้จากนักทอ่งเทีย่วและคูรั่กชาวเกาหล ีเพราะเป็นจุดชมววิที่
มองเห็นววิทัว่ทัง้กรุงโซล และบรเิวณรอบๆ แบบพาโนรามา่ นับเป็นอกีสถานทีส่ดุแสนโรแมนตกิแหง่หนึง่ทีคู่รั่กทกุคู่ไม่

ควรพลาด นอกจากนี้ยังมไีฮไลทส์ าคัญของกรุงโซลทีนั่กทอ่งเทีย่วทกุคนจะตอ้งมาแวะเช็คอนิคอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจ
ชือ่ดัง Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่ว่า คู่รักทีม่าคลอ้งกุญแจทีน่ี่จะมคีวามรักทีย่นืยาวไปตลอดกาล ** ราคา

ทวัรน์ีไ้มร่วมกญุแจและคา่ขึน้ลฟิท ์10,000 วอน **   
   



 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (5) เมนู บบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ีประกอบดว้ยผกัตา่งๆพรอ้มกบัเนือ้สตัวห์มกั เสริฟ์บรกิาร

พรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ 
พกัที ่   BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่           พระราชวงัเคยีงบกกงุ – ศนูยส์มนุไพรโสม – ศนูยส์มนุไพรฮอตเกนาม ู– ยา่นอกิซอนดง 
                     ดวิตีฟ้ร ี– ตลาดเมยีงดง            
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  

จากนัน้น าทา่นชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัเคยีงบกกุง พระราชวังแห่งแรกของราชวงศโ์ชซอนทีต่ัง้อยู่ใจกลาง

กรุงโซล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครมาเกาหลีเป็นครั้งแรกตอ้งไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน ดว้ยฉากหลังของ

พระราชวงันัเ้ป็นภเูขาพูกกัซาน ท าใหด้ยูิง่ใหญอ่ลงัการเป็นอยา่งมาก เรยีกไดว้า่เป็น The Grand Palace ของเกาหลใีต ้
เลยก็วา่ได ้มสีถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจคอื พระทีน่ ัง่คนึจองวอง เป็นพระทีน่ั่งทีก่ษัตรยิใ์ชอ้อกวา่ราชการ และเป็นทีท่รง

งาน ภายในพระทีน่ั่งไมส่ามารถเขา้ไปชมได ้แตส่ามารถถา่ยภาพจากดา้นนอกได ้ 
 

 



หมายเหตุ : กรณีทีพ่ระราชวงัเคยีงบกกุงไม่เปิดท าการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิป์รบัรายการทดแทนเป็น 

พระราชวงัชางด็อกกุง พระราชวงัล าดับทีส่องทีถู่กสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกงุ ในปี ค.ศ. 1405 และยังเป็น 1 

ใน 5 ของพระราชวังส าคัญทียั่งคงรักษาไว ้ซึง่มตีน้ไมข้นาดยักษ์มอีายุกว่า 300 ปี บอ่น ้า และศาลารมิน ้า พระราชวัง
แห่งนี้เป็นทีพ่ านักของพระมหากษัตรยิถ์งึ 9 พระองค ์ปัจจุบันยังคงเหลอืความงดงามบางสว่นของพระราชวัง ไดแ้ก่ 

พระต าหนักอนิจองจอน พระต าหนักแดโจจอน พระต าหนักซอนจองจอน และพระต าหนักนักซองแจ 
 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร 
ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละก าลัง มสีรรพคุณทางการแพทยช์่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 

เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (7) เมนู จมิทคั ไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงด ัง้เดมิ เป็นไกผ่ดัรวม

กบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไกท่ีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลสู้ตรเกาหล ี
 

จากนัน้พาท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากม ลภาวะ และสูง

เหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 
จากนั้นน าท่านเดนิทางไปยัง ยา่นอกิซอนดง หมู่บา้นฮันอกเก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในกรุงโซล มีกลิน่อายความเป็น

เกาหลโีบราณ และเป็นยา่นเกา่แกท่ีอ่าจจะใหม่ส าหรับใครหลายๆคน แหลง่รวมคาเฟ่เก๋ๆ  รา้นอาหารชคิๆ ใจกลางกรุงที่
ซอ่นตวัอยูใ่นตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดนิลดัเลาะจากแถวย่านอนิซาดงมาได ้มทีัง้รา้นอาหารเกาหล ีรา้นบงิซ ูรา้น

น่ังชลิ รา้นพซิซา่ ทีต่กแตง่ไดอ้ยา่งมสีไตล ์เหมาะส าหรับชาวโซเชยีลทีช่อบอพัรูปสวยๆ ไฮไลทข์องยา่นนี้จะเป็นคาเฟ่

ดอกไมช้ือ่รา้น มาดงั หนา้รา้นจะเป็นมุมยอดฮติทีค่นนยิมมาถ่ายรูป เพราะสสีนัสดใสสวยงามของดอกไม ้นอกจากสาย
ฮปิเตอรแ์ลว้สายกนิก็หา้มพลาด!! ทีน่ีม่รีา้นขายมันดชูือ่ดงั (เกี๊ยวนึง่เกาหล)ี รา้นชางฮวาดงั ตัง้อยูต่รงหัวมมุถนน ซึง่

จะมคีนตอ่ควิรอเยอะมากๆ 
 

 
 

จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม

มากมาย ไมว่า่จะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ
รนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 

VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในสว่นของชัน้
ที ่1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิชน่ ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ 

ชัน้ 2 เป็นช็อป MCM ชัน้ที่ 3 เป็นโซนเครื่องส าอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, 

HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นตน้ 
ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 

 



จากนัน้น าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ยา่นเมยีงดง แหลง่ละลายทรัพยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน หรอืสยามส

แควรเ์กาหล ีตลาดแห่งนี้จะมเีสือ้ผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครือ่งส าอางคท์ัง้แบรนดเ์นมชือ่ดัง และโลคอลแบรนด ์

รวมถงึซดีเีพลง รูปดารา และศลิปินเกาหล ีหรืออะไรทีว่ัยรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากที่ตลาดนี้ อาทเิช่น รา้น
เครื่องส าอางค์ค์ที่คุน้หูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, 

INNISFREE ราคาเครื่องส าอางคค์จ์ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถงึ 3 เท่า และบางรุ่นไม่มขีายในประเทศไทย 
หรือจะเป็นรา้นขายรองเทา้แบรนดด์ังอย่างรา้น MBC MART ก็มรีองเทา้หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกมากมาย อาทิ

เชน่ ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นตน้ 
 

 
 

ในสว่นของอาหารบรเิวณขา้งทางทีฮ่อทฮติไม่แพก้ันอย่างโซน เมยีงดงสตรทีฟู้ ด มอีาหารหรอืของทานเลน่ใหไ้ดล้ิม้

ลองมากมาย ไมว่า่จะเป็น หอยเชลลย์า่งตวัใหญอ่บน่ากนิ ขนมไขห่รอืเครันปัง ขนมยอดฮติตลอดกาลของเมยีงดง กุง้ล็
อบสเตอรต์ัวใหญ่ๆ ย่างชสีมรีสหวาน ชสีย่าง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชสีเสยีบไมแ้ลว้เอาไปย่าง ต๊อกโบก ีเคก้ขา้วที่

ข ึน้ชือ่ของเกาหล ีปรุงรสดว้ยซอสเผ็ดสไตลเ์กาหล ีเมนูนี้มอียู่เกอืบทกุซอกทกุมุมทีใ่นตลาดเมยีงดง บะหมีด่ าจาจังม
ยอน หนึง่ในเมนูสดุฮติทีเ่ห็นกันบอ่ยในซรีีส่เ์กาหล ีมันฝร่ังเกลยีวทอดกรอบเสยีบไม ้พบเห็นไดท้ั่วไปในเมอืงไทย แต่

ของทีน่ีจ่ะมไีสก้รอกเพิม่เขา้มาอกีหนึง่ชัน้ ปลาหมกึยักษ์ทอดกรอบ เสยีบไมแ้บบอลงัการโรยดว้ยเกลอื เป็นตน้ แตห่าก

คนทีช่อบของหวานก็จะมไีอตมิโคนเจา้ดงั ซึง่ไอตมิทีก่ดมาใสโ่คนนัน้สงูถงึ 2 ฟตุ 
 

 
 

เย็น  อสิระอาหารเย็น (ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 
พกัที ่  BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

 
 

 
 

 



วนัทีห่า้          หมูบ่า้นโบราณอนึพยอง – น า้มนัสน – พลอยอเมทสิ – ถนนแคฮงันรู ี– ฮนุได เอา้ทเ์ลท – ละลาย 
                     เงนิวอนซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบนิอนิชอน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นโบราณอนึพยอง หมู่บา้นโบราณทีต่ัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตทิีม่ีภูเขาโอบลอ้ม 

บรรยากาศธรรมชาตทิีส่วยงาม เงยีบสงบ ภายในหมู่บา้นมคีาเฟ่ในสไตสฮ์ันอก ทัง้แบบดัง้เดมิและผสมผสานสมัยใหม่
อยา่งลงตวั สามารถเดนิไดเ้พลนิๆ สบายๆ มรีา้นอาหาร คาเฟ่ และยังมพีพิธิภัณฑท์ีน่่าสนใจอกีมากมาย 

 
น าท่านเรียนรูก้ารท าผลติภัณฑท์ีส่กัดจาก น า้มนัสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุม

อาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 

 
จากนัน้น าท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสขุภาพและน า

โชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งหู 
และสรอ้ยขอ้มอื 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (9) เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารบ ารุงสขุภาพ ไกข่นาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย 
และสมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

 

จากนัน้น าทา่นไปยัง ฮุนได พรเีมีย่ม เอา้ทเ์ลท แหลง่ชอ๊บป้ิงขนาดใหญม่ทีัง้หมด 3 ชัน้ เต็มไปดว้ยรา้นแบรนดแ์ฟชัน่
กว่า 230 รา้น มีรา้นสนิคา้แบรนด์ต่างประเทศใหเ้ลือกมากมาย อาทเิช่น GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, 

CALVIN KLEIN เป็นตน้ รวมถงึสนิคา้แบรนดด์งัจากเกาหลทีีม่ใีหท้า่นไดเ้ลอืกสรรกนัอยา่งละลานตา 
จากนั้นน าท่านเดนิทางไปยัง ถนนแคฮงันูร ีตัง้อยู่ในไชน่าทาวน์ย่านอนิชอน เป็นถนนทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อาย จีน 

เกาหล ีญีปุ่่ น ใครทีช่อบทอ่งเทีย่วย่านวัฒนธรรมตอ้งหา้มพลาด ตัวอาคารของทีน่ี่ยังคงความดัง้เดมิของแตล่ะประเทศ

ไวอ้ยู่ มมีุมชคิๆ แถมยังมคีาเฟ่เก๋ๆ ใหถ้่ายรูปเพียบ นอกจากนี้แถวถนนแคฮังนูรีก็มรีา้นอาหารอร่อยๆ ใหไ้ดล้ิม้ลอง
มากมาย 

จากนัน้น าท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม
ตา่งๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้

โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี นมกลว้ย เป็น
ตน้  

 
 

18.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตอินิชอน 
21.25 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่TG655 (บรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

01.25 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

 

 

 
*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้  
เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร  
โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 

 
**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการ

เดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ  
ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท** 

 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื THAI AIRWAYS 
เกาหล ีฮวาชอน โซล เลสโก ตกปลาพามนัส ์(พกัสกรีสีอรท์ 1 คนื) 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
มกราคม – กมุภาพนัธ ์2563 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

พกัเดีย่ว 

11 – 15 มกราคม 2563 22,999 9,999 7,000 

14 – 18 มกราคม 2563 21,999 9,999 7,000 

16 – 20 มกราคม 2563 22,999 9,999 7,000 

17 – 21 มกราคม 2563 22,999 9,999 7,000 

18 – 22 มกราคม 2563 22,999 9,999 7,000 

22 – 26 มกราคม 2563 22,999 9,999 7,000 

24 – 28 มกราคม 2563 

(วนัตรษุจนี) 
23,999 9,999 7,000 

25 – 29 มกราคม 2563 

(วนัตรษุจนี) 
23,999 9,999 7,000 

29  มกราคม – 02 กมุภาพนัธ ์2563 22,999 9,999 7,000 

31  มกราคม – 04 กมุภาพนัธ ์2563 22,999 9,999 7,000 

01 – 05 กมุภาพนัธ ์2563 22,999 9,999 7,000 

05 – 09 กมุภาพนัธ ์2563 22,999 9,999 7,000 

06 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 

(วนัมาฆบชูา) 
23,999 9,999 7,000 

07 – 11 กมุภาพนัธ ์2563 

(วนัมาฆบชูา) 
23,999 9,999 7,000 

08 – 12 กมุภาพนัธ ์2563 

(วนัมาฆบชูา) 
22,999 9,999 7,000 

11 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 21,999 9,999 7,000 

12 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 22,999 9,999 7,000 

14 – 18 กมุภาพนัธ ์2563 22,999 9,999 7,000 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 22,999 9,999 7,000 

20 – 24 กมุภาพนัธ ์2563 22,999 9,999 7,000 

21 – 25 กมุภาพนัธ ์2563 22,999 9,999 7,000 

22 – 26 กมุภาพนัธ ์2563 22,999 9,999 7,000 



 
ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ทา่นละ 6,999 บาท 

 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิทา่นละ 50,000 วอน /ทรปิ/ทา่น ** 
 

 
 
**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสาย

การบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้

จัดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครื่องบนิใหแ้ก่ท่าน ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะ
นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ป

เหมาทีเ่ป็น เด็กนักเรียน นักศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครื่องส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาต ิหรือกรุ๊ปทีม่กีารขอดูงาน 

จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 
2. หากมเีพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างท่องเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน

ขอ้แนะน ากรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  หรอื
น ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าตอ้งไม่เป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้

ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 
3. โรงแรมทีพั่กทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็น

หลกั 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะน า
ภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวร์ไม่มี

การบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 
5. ทัวรค์รัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง 

เชน่ น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD 

ตอ่ทา่น 
 

 
 

 

 

25 – 29 กมุภาพนัธ ์2563 21,999 9,999 7,000 

26 กมุภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 2563 22,999 9,999 7,000 

27 กมุภาพนัธ ์– 02 มนีาคม 2563 22,999 9,999 7,000 

28 กมุภาพนัธ ์– 03 มนีาคม 2563 22,999 9,999 7,000 

29 กมุภาพนัธ ์– 04 มนีาคม 2563 22,999 9,999 7,000 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณี

ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจอง
ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหล้กูคา้ตอ้งถูกสง่ตัวกลับ

เขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับ และรวมถงึค่าบริการอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลูกคา้จะตอ้งเป็น
ผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรียกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทุก

กรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวนัเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี ้ข ึน้อยูท่างเจา้หนา้ที่ตรวจ

คนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรียก

สมัภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวร ์ไมส่ามารถเขา้
ไปแทรกแซงในสว่นนีไ้ด ้** 

*** ทัวรค์รัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะเทา่นัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะ

คดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 30 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศัพท ์, คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่

ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป  

(ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ ภายใน 3 วนัหลงัจาก

การจอง  
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ

เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
 

 

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

• กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

• กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  

 
เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซี่า  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง

นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิ อบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้  
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 

• กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้
ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 

จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

• สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

• ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนือ้สตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนือ้สตัว ์, ไส ้

กรอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  

 

 

 

 

 


