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อตัราคา่บรกิาร 

 
 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 
 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภูม ิ                                                                                                        ( - / - / - ) 
23.30 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบนิ     

อสีตาร ์เจ็ท (ZE) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 
 

 
 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัที ่03-07 กุมภาพนัธ ์2562 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที ่10-14 กมุภาพนัธ ์2562 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่18-22 กมุภาพนัธ ์2562 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่19-23 กมุภาพนัธ ์2562 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่21-25 กมุภาพนัธ ์2562 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่22-26 กมุภาพนัธ ์2562 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่24-28 กมุภาพนัธ ์2562 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที ่25 ก.พ.-1 ม.ีค. 2562 15,999 15,999 5,000 7,999  

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน – เกาะนาม ิ– ลานสก ีหรอื ONE MOUNT SNOW PARK                       ( - / L / D ) 
02.40 น. เหนิฟ้าสูก่รุงโซล โดยสายการบนิอสีตาร ์เจ็ท เทีย่วบนิที ่ZE514 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 ชัว่โมง) 
10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านลงเรือ

เฟอร์รีสู่เ่ดนิทางสู่เกาะนามโิดยใชเ้วลา
ขา้มประมาณ 10 นาที เกาะแห่งนี้ตัง้ตาม
ชื่อของนายพลนามิซึ่ง เขา้รับราชการ
ตัง้แต่อายุ 17 ท่านเป็นผูม้คีวามสามารถ
น าทัพไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือ
ของเกาหลจีนไดร้ับต าแหน่งสงูในขณะที่
ท่านอายยุังนอ้ยแตต่่อมาภายหลงัท่านได ้
ถูกใส่รา้ยโดยศัตรูทางการเมืองและถูก
ประหารชีว ิตจากนั้นชมววิทิวทัศน์ของ
สถานทีเ่คยใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าซีร่ียด์ัง 
winter sonata เพลงรักในสายลมหนาว 
อันโด่งดังไปทั่วเอเชียพรอ้มมีเวลาให ้
ท่านไดเ้ก็บภาพอนัสวยงามน่าประทับใจสุดแสนโรแมนตกิเปรียบประดจุท่านเป็นพระ-นางในละครเลยทเีดยีวที่นี่
ท่านจะไดพ้บกบัรูปปั้นของเบยองจนุและชเวจวีแูละอสิระเดนิชมตามอธัยาศยัสมควรแกเ่วลาพบกนัณจดุนัดหมาย
เพือ่ลงเรอืกลบั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1) เมนูไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ี(DAKGAKBI) อาหารเลือ่งชือ่โดยการน าไก่
บารบ์คีวิมนัหวานกะหล ่าปลตีน้กระเทียมซอสและขา้วมาผัดรวมกนับนกระทะแบนสดี าคลกุเคลา้ทุกอยา่งใหเ้ขา้ที่
รับประทานคู่กับผักกาดเกาหลี
และเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ลานสกี               
ซึ่งแบ่งเป็นเนินสกีส าหรับผู ้
ฝึกหัดเล่นเนินสกีส าหรับผูท้ี่
เ ล่น ได ป้ านกลางและ เนิ น
ส าหรับผูท้ี่เล่นช านาญแลว้ ให ้
ท่านไดส้นุกสนานกับกจิกรรม
บนพืน้หมิะ และลองพสิจูน์ฝีมอื
การทรงตวับนไมส้ก ี(ไมร่วมค่า
อปุกรณ์การเลน่สกรีวมชดุประมาณ 2,000 บาทหรอื 50,000 วอน // สโนวส์เลดประมาณ 600 บาทหรอื 15,000 
วอน // กอนโดลา่ประมาณ 600 บาทหรือ 15,000 วอน)นอกจากนี้ยังมสี ิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆอาทบิลิเลยีด
โบวล์ ิง่ซาวน่าหอ้งเลน่เกมฯลฯมเีวลาใหท้่านไดส้นุกกบัการเลน่สกอียา่งเต็มที่ 

 (หมายเหตุ : ปรมิาณของหมิะและการเปิดใหบ้รกิารของลานสกขี ึน้อยู่กับความเอือ้อ านวยของอากาศหากไม่มี
หมิะเพยีงพอลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิารทัง้นี้***หากลานสกปิีดบรกิารขอสงวนสทิธิใ์นการน าท่านเลน่สกแีละไมม่ี
การคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้***) สมควรแกเ่วลา 

 หรอืหากกรณีลานสกยีงัไม่เปิด เนือ่งจากสภาพของอากาศ น าท่านเดนิทางสู่ ONE MOUNT SNOW 
PARK เราจะใหท้่านเขา้สูโ่ลกแหง่การพักผ่อนกลางแจง้และในร่มทีใ่หญ่ที่สดุในกรุงโซล ภายในมกีารจัดแบ่ง
โซนออกป็น ฟิตเนส กอสฟ์คลบั ศูนยอ์าหาร รา้นคา้ชอ้ปป้ิง สวนน ้าแข็ง สวนหมิะ สวนน ้าขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์
ไมร่วมคา่เขา้และเครือ่งเลน่ในสโนวป์าร์ค )  อตัราคา่บรกิารภายในสโนวป์ารค์ โดยประมาณ  ขอ้ 1. ค่าเขา้สโนว์
ปาร์ค 15,000 วอน ต่อ 1 ท่าน ขอ้ 2. ค่าเชา่เสือ้แจ็กเก็ตสก ี5,000 วอน ต่อ 1 ท่าน ขอ้ 3. สุนัขลากลอ้เลือ่น 
ส าหรับเด็กเท่านัน้ 9,000 วอน ตอ่ 1 ท่าน  แทน 

ค า่ บรกิารอาหารค ่า (มือ้ที่ 2) เมนู สุก ีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ (SHABU SHABU) คลา้ยกับสุกี้ยากี ้มี
สว่นผสมตา่ง ๆ เช่น ผัก เนื้อหัน่บาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะน าวตัถุต่าง ๆ เหลา่นี้จุม่แช่ลงในน ้าเดอืด 
หรอืน ้าซปุ และปลอ่ยทิง้ไวส้กัพัก จากนัน้น าสว่นผสมอยา่งอืน่ เชน่ เตา้หู ้บะหมี ่ลงตุน๋ใหเ้ขา้กนั แลว้รับประทาน
โดยจุม่ลงในซอส 

ทีพ่กั  NEW M HOTEL / JM HOTEL / BENIKEA RIO หรอืเทยีบเทา่  
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วนัทีส่าม ไรส่ตรอเบอรี ่(ตามฤดกูาล) – วดัวาวจูองซา – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- COSMETIC GALLERY - ศนูย ์
สาหรา่ย - ท าขา้วหอ่สาหรา่ย - สวมชุดประจ าชาต ิ(ฮนับก) – ทงแดมุน                          ( B / L / D ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรี ่(ตามฤดูกาล) ใหท้่านไดช้มิสตรอเบอรร์ีส่ดๆหวานฉ ่ากลิน่หอมของสตรอ
เบอร์รี่นอกจากนัน้ท่านยังสามารถซื้อกลับมาฝากคนที่ท่านรักจากเมืองไทยไดด้ว้ยโดยจะมกีารแพ็คใส่กล่อง
สวยงามใหท้่านวนัสุดทา้ย (การทานสตรอเบอรร์ีใ่หท้านเฉพาะในสว่นเท่านัน้หา้มน าออกมารับประทานขา้งนอก) 

น าท่านเดนิทางสูว่ดัวาวูจองซาน าท่านชมและนมสัการเศยีรพระพทุธเจา้ขนาดใหญ่สทีองอร่ามดโูดดเดน่ซึง่
เป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของวดันี้เศยีรพระพุทธรูปนี้มคีวามสงูถงึ8 เมตรวางตัง้อยูบ่นกองหนิขนาดใหญ่วดันี้สรา้งขึน้
ในปีค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮดอ๊กเพือ่แสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจา้ในการรวมประเทศ
เกาหลเีหนือและเกาหลใีตภ้ายในมรีูปสลกัสะสมจากพุทธศาสนกิชนทั่วโลกมากกวา่3,000 องค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่4) เมนูหมูยา่งเกาหล ี(PORK  GALBI) เป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และ

รูจ้กักนัดทีั่วโลกโดยน าหมูสว่นที่ตดิกับกระดกูไปยา่งบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิเสริ์ฟพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆและเครือ่ง
เคยีงหลากชนดิกบัน ้าจิม้เตา้เจีย้วสตูรเฉพาะและน ้าซปุสาหร่าย 

บ่าย จากนัน้ท่านเดนิทางสูเ่อเวอรแ์ลนด ์(รวมบัตรผ่านประตแูละเครือ่งเลน่) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของ
ประเทศเกาหลใีตต้ัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาเชญิท่านท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารีชมขบวนพาเหรดแฟนตาซี

จากตัวการ์ตูนสุดน่ารักเตมิเต็มความสุขของท่านสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นต่างๆไม่จ ากัดชนิดพรอ้มทั ้ง
บรรยากาศสดุโรแมนตกิท่ามกลางสวนสวยทีจ่ะผลดัเปลีย่นจดัแสดงดอกไมน้านาชนดิตามฤดกูาลตลอดทัง้ปี  
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จากนัน้น าท่านสู ่COSMETIC GALLERY เป็นศนูยร์วมของเครือ่งส าอางของเกาหลอีาทRิOJUKISS, LOTREE, 
ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มาจากทั่วโลกอสิระท่านเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศยั จากนัน้
น าท่านเขา้ชมศูนยส์าหรา่ย เยีย่มชมของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ีสาหร่ายผลติสดใหมทุ่กวนัมหีลายรสชาต ิ
เหมาะกบัใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของฝากของทีร่ะลกึ น าท่านเรยีนรูว้ธิกีารท าคมิบบัหรอืขา้วหอ่สาหรา่ย เมนู
ง่ายๆ ทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน ค าวา่ คมิ แปลวา่ สาหร่าย ค าวา่ บับ แปลวา่ ขา้วลกัษณะจะเป็นแท่งยาวๆ แลว้

จะหั่นเป็นชิน้ๆ พอดคี าจิม้กับโชยหุรือวาซาบก็ิไดต้ามใจชอบ พเิศษ!!! สวมชุดประจ าชาตเิกาหล ี(ฮนับก) 
มหีลากหลายชดุใหท้่านไดเ้ลอืกใสพ่รอ้มเก็บภาพความประทับใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ บรกิารอาหารค ่า (มื้อที่ 5) เมนู ปลายา่งเตาถ่าน (BAKED FISH) ปลาเนื้อแน่นย่างรอ้นๆ ออกรสเค็มนิดๆ 

หอมถ่านทีใ่ชย้า่ง รับประทานเคยีงกบักมิจนิานาชนดิ  

 หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ย่านทงแดมุนแหล่งชอ้ปป้ิงที่ชือ่ไดว้่าใหญ่ที่สุดในเอเชยีซึง่ตัง้อยู่บรเิวณประตู
เมอืงโบราณทางทศิตะวนัออกท่านสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทอาทเิสือ้ผา้บุรุษ-สตรรีองเทา้บุรุษ-สตรี
รองเทา้ผา้ใบเข็มขดัหรอืของทีร่ะลกึอาทชิุดเครื่องครัวถุงน่องถุงเทา้ผา้พันคอท่านจะไดส้มัผัสกับบรรยากาศการ 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีพ่กั  INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ พระราชวงัชางดอ๊ก - หมูบ่า้นเกาหลโีบราณ - ศูนยโ์สมเกาหล ี– โรงงานพลอยแอมเมทสิ - ดวิตี ้ฟร ี– 
เมยีงดง                                                                                                                       ( B / L / D ) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่พระราชวงัชางด๊อก เป็น
พระราชวังที่สวยงามและทรงคุณค่าที่สุดใน
ประวัตศิาสตร์เกาหลไีดร้ับการขึน้ทะเบียนใหเ้ป็น
หนึ่งในมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมขององคก์าร
ยูเนสโกมีความส าคัญมากเพราะเป็นพระราชวัง
หลวงสรา้งในปีค.ศ.1 405  ใชเ้ป็นที่ประทับของ
กษัตรยิใ์นราชวงศโ์ช ชอนหลายองคจ์นถงึพระเจา้
ชุนจง (Seonjeong)  ดังนัน้ทางรัฐบาลเกาหลจีงึ
ไดอ้นุรักษ์พระราชวังแห่งนี้เอาไวอ้ย่างดทีี่สุดแม ้
จะเคยเกดิเหตุอัคคภียักับพระราชวงัแห่งนี้มาแลว้ 

จากนั้นเดินทางสู่  หมู่บ ้านเกาหลีโบราณ 
(Bukchon hanok) เป็นอกีหนึง่สญัลกัษณ์ของ
เกาหลี ท่ามกลางตกึรามบา้นช่องที่ทันสมัยของ
กรุงโซลนั้น หมู่บา้นแห่งนี้ ก็ยังคงรักษาอาคาร
บา้นเรือนในสมัยโบราณม ีกลิน่อายของเกาหลใีน
ยคุเกา่แก ่ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที่ 7) เมนู ไกตุ่๋นโสม 
(SAMGYETANG) อาหารยอดนยิมในวงัหลวงใน
สมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมือง
หลวงเชื่อกันว่าบ ารุงสุขภาพ ในตัวไก่จะมีขา้ว
เหนียว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลบัในการตุ๋น
เสริ์ฟพรอ้มเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุก ีคอื เสน้
ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด าและเกลอื 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ศนูยโ์สมเกาหล ี(RED 
GINGER)ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจาก
โสมที่มีอายุ 6 ปีซึง่ถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดี
ทีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืก
ซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและน ากลับไปบ ารุง
ร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถือ
ทางบา้น น าท่านชมโรงงานเจยีระไนพลอย
แอมมาทสิ ชาวเกาหลีนิยมพลอยสีม่วงพลอย 
และถือว่าเป็นอัญมณีน าโชคและสุขภาพของผูท้ี่
เกดิวันเสาร์ จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอด
ภาษี ทีด่วิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop)ที่นี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกวา่500ชนิดอาทนิ ้าหอมเสือ้ผา้
เครือ่งส าอางกระเป๋านาฬกิาเครือ่งประดบั ฯลฯ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่8) เมนู บบิมิบบั (BIBIMBUP) หรอื ขา้วย าเกาหล ีเป็นอาหารเกาหลปีระเภทขา้ว เสริฟ์
มาเป็นชามรอ้นกับขา้วสวย โรยหนา้ดว้ยนามลุ (ผักที่ผัดและปรุงรส) โคชจูัง (น ้าพรกิ) และทเว็นจงั (เตา้เจีย้ว) 
นอกจากนี้ยงันยิมใสไ่ขด่บิ และเนื้อสตัวท์ีห่ัน่บาง ๆ จากนัน้คลกุสว่นผสมตา่ง ๆ ใหเ้ขา้กนัดกีอ่นรับประทาน 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดงหากท่านตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไรกา้วล ้าน าสมยัเพยีงใด
ท่านจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี้พบกบัสนิคา้วยัรุ่นอาทเิสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรนเครือ่งส าอางแบรนดด์งัของเกาหลี
พบกบัความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงซึง่เมยีงดงแห่งนี้จะมวียัรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตวักนัทีน่ี่กวา่จ านวนมาก
ในแตล่ะวนั 

ทีพ่กั  INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท)์ – สมุนไพรฮอกเกนามู – ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง – ซุปเปอรม์าเก็ต – 
สนามบนิอนิชอน                                                                                                             ( B / L / -) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านสู่หอคอยกรุงโซล หรอื 
N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์ 
ทา่นละ 400 บาท หรอื 10,000 วอน) 
ถือไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญแห่งหนึ่ง
ของกรุงโซล บางครัง้ถูกเรียกว่า “นัมซาน 
ทาวเวอร์” (NAMSAN TOWER) ตามสถาน
ที่ตัง้คือบนภูเขานัมซาน เป็นหอคอยที่มี
ความสูงจากฐานประมาณ 236.7 เมตร มี
ความสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล 
ถูกสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1969 ถือว่าเ ป็น
หอคอยเมอืงที่สูงที่สุดในโลกตดิ 1 ใน 18 
อนัดบัของโลก เปิดใหนั้กท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปไดเ้ขา้ชมครัง้แรก เมือ่ปี ค.ศ. 1980 ได ้ภายในแยกเป็น 
3 โซน ไดแ้ก ่TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจดุที่สามารถชมความงดงามของกรุงโซลไดท้ัง้ยามกลางวัน
และยามค า่คนื ชมทัศนียภาพของแมน่ ้า Han ซึง่ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ภาพตกึรามบา้นชอ่งที่เรียงราย และ
ลอ้มรอบไปดว้ยทวิเขา BUKHAN และเทือกเขา INWANGSAN อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเลน่และถ่ายรูปคู่หอคอย 
หรือคลอ้งกุญแจคู่รักตามอัธยาศัยจากนั้นน าท่านเดนิทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนยส์มุนไพร ฮอกเกนามู 
(HEOTGAENAMU)ซึง่เป็นสมนุไพรทีท่ั่วโลกรวมถงึสถาบันต่างๆยอมรับวา่เป็นสมุนไพรที่มคีุณภาพดทีี่สดุใน
การบ ารุงตบัและดแูลตับของเรา เป็นสมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจบุัน ท่านจะไดช้มการสาธติการทดลองตวัยาจาก
สมนุไพรชนิดนี้ม ีฮอกเกนาม ูเป็นตน้ไมท้ี่เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน ้า
ทะเล 50-8  00 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตบัใหส้ะอาดแข็งแรงน าท่านสูศู่นย ์
น า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE)ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซีึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอด
เขามาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจิยัทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามนัสนเข็มแดง โดยกวา่จะมาเป็น
น ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจิัย
ออกมาเป็นน ้ามนั สามารถชว่ยในการลดระดบัไขมนัในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งดนี าท่านชมโรงงานเจยีระไนพลอย
แอมมาทสิ (AMETHYST)ชาวเกาหลนียิมพลอยสมี่วงพลอย และถอืวา่เป็นอญัมณีน าโชคและสขุภาพของผูท้ี่
เกดิวนัเสาร ์

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) เมนู จมิดกั (JIMDAK) หรอื ไกอ่บซอีิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลี
พืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผ่ัดรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝรั่ง แครอท พรกิ และซอสด า เนื้อไก่ทีน่ิม่ รสชาตคิลา้ยกับไกพ่ะโล ้
สตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอร่อย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 

 บ่าย จากนัน้แวะซือ้ของฝากทีร่า้นซุปเปอรม์าเก็ต เลอืกซือ้สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลติภัณฑ์ของใบและ
รากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม กมิจ ิเป็บเปโร ้
หรอืป๊อกกีเ้กาหล ีชนิราเมงหรอืมามา่เกาหล ีเป็นตน้ สมควรแกเ่วลา น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน 

20.55 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ สายการบนิอสีตาร ์เจ็ท เทีย่วบนิที ่ZE513 
 
วนัทีห่ก กรงุเทพฯ                                                                                                                        ( - / - / -) 
01.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูมโิดยสวสัดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เคร ือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิสุวรรณภมูนิ ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 
เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  

ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เคร ือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 
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ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามรายการ   2.   คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4.   คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.   คา่ภาษีสนามบนิ ทุกแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลบั ท่านละ 20 กก.  8.   หวัหนา้ทัวรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 
9. คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.   ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี) 
2.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัทส์ว่นตวั คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลบั 20 กก.) 
4. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ทา่นละ 1,500 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
6. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 
7. คา่วซีา่และคา่ด าเนนิการ กรณีไมใ่ชห่นงัสอืเดนิทางไทย (โปรดสอบถาม) 

 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 20 ทา่นข ึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท  หรอืทา่นละ 10,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขตัฤกษ์หรือช่วงเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่
นอ้ยกว่า 45 วนั ก่อนการเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลงัจากนี้ ผูเ้ดนิทางควร
หาผูเ้ดนิทางท่านใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวนัเดนิทางไมต่รงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลงัจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางท่านใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วนักอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร์-อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์ม่สามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรือเปลีย่นชือ่ผู ้
เดนิทางไดทุ้กกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ตัว๋โดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากค่า
ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วนัทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจอง
กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืที่บรษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบ
หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่
ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิคา่บรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน  31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมดของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ 

จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่
ประเทศเกาหลใีต ้ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลใีตเ้รยีกเก็บ   
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เคร ือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจดัเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิโดยสาร การ
จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ จะไมม่กีารคนื
เงนิมดัจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี้  

วนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วนัเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผ่านแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ท่าน  

 

 

 

 

 
 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตวัขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ และรวมกนัทุก
ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจภุัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
2. ส ิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  
3. ประเทศเกาหลใีต ้มกีฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์ุกชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนื้อสตัว ์   
ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วนักอ่นการ 
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตัว๋เครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
8. กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อปของรฐับาล ช าระเพิม่รา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 
 
 
 
 
 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีตใ้หก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลใีต้

ไมเ่กนิ 90 วนัไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ
เขา้เมอืงเพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีตไ้ด ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีต ้
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลใีต ้ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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หมายเหตุ : คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเคร ือ่งลงแลว้ ประมาณ 2 ช ัว่โมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 

โปรดอา่นทุกขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


