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ทวัรเ์กาหลี HAPPY TOGETHER 

KOREA ICE FISHING & SKI RESORT 5D3N 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง  :  เดือนมกราคม 2561 ราคาเร่ิม  19,900.- 

** หมายเหตุ : เทกาลตกปลาน ้าแข็ง อาจมีการเปลีย่นแปลงข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ** 
 

จุดเด่นโปรแกรมของเรา 

1. ร่วมเทศกาลตกปลาน า้แขง็ 1 ปีมีคร้ังเดียว (รวมอุปกรณ)์     2. พักสกรีีสอร์ท 1 คืน เล่นสกแีบบเตม็อิ่ม 
3. ชิมสตอเบอร่ีลูกโตๆ สดๆ จากไร่         4. บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมอาหารนานาชาติ เบียร์ไวท ์เติมไม่อั้น  

(พกั SKI RESORT 1คืน / พกัโซล 2 คืน) 
สายการบินจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ข้ึนเครื่องสุวรรณภูมิ> 

ขาไป LJ 004    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN)        22.40 - 05.40+1 

ขากลบั LJ 003    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK)  17.25 - 21.25 

ขาไป LJ 002    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN)        01.00 – 08.00 

ขากลบั LJ 001    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK)  19.35 - 23.40 
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**ราคาดงักล่าว เป็นราคาโปรโมชัน่ ลูกคา้ไม่สามารถยกเลิกได ้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน** 

** หากท่านตอ้งซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลื่อน

วันและเวลาในการเดินทางได ้ ทัง้น้ีเพือ่ป้องกันปัญหาเทีย่วบินล่าชา้หรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการเปลีย่นแปลงวันเดินทาง

กรณีเกดิความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมี

การเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความ

ปลอดภัยเป็นต้น )  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 
 

***โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดนิทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร ว่าจะต้องคงมอีายุเหลือ ณ วนัเดนิทาง มากกว่า 6 เดือนขึน้ไป ** 
 

ทวัรน์ี้ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั 

แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและที่พกัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์

ในบางวนั ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD  (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคที์่
เป็นจริง เพือ่ทางผูจ้ัดจะไดคิ้ดค่าบริการทีเ่หมาะสม) ** 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - อินชอน 

(ส าหรบัไฟทบ์นิ LJ 004) 

19.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู ….. เคานเ์ตอร ์ ….. 

เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสงัเกตป้ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER  โดยมี

เจ้าหน้าที่อ  านวยคอยความสะดวก ณ ส าหรับเชค็อนิทตั์ว๋เคร่ืองบินและสัมภาระให้แก่ทา่น…. 
(ส าหรบัไฟทบ์นิ LJ 002) 

21.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู 2 เคานเ์ตอร์ D 

เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสงัเกตป้ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER  โดยมี

เจ้าหน้าที่อ  านวยคอยความสะดวก ณ ส าหรับเชค็อนิทต์ัว๋เคร่ืองบินและสัมภาระให้แก่ทา่น…. 
 

 

หมายเหตุ เคานเ์ตอรเ์ช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาที ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลา

เคร่ืองออก 30 นาที 
 
 

วนัทีส่อง เกาะนามิ ยอ้นรอยซีรียด์งั (Winter Love Song) - ร่วมเทศกาลตกปลาน ้ าแข็ง(รวมอุปกรณต์กปลา) 

( นอกช่วงเทศกาลตกปลาน ้ าแข็ง  เปลีย่นเป็น >> ไชน่าทาวน ์+ หมู่บา้นเทพนิยาย )  

              ** พิเศษ !! น าท่านพกัสกีรีสอรท์ 1 คืน** ฟินสุดๆกบัการเล่นสกีแบบเต็มอิ่ม  
   

 

(ส าหรบัไฟทบ์นิ LJ 004) 

22.40 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 004 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ง) 
 

05.40+1 น. ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้  

 

(ส าหรบัไฟทบ์นิ LJ 002) 

01.00 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ง) 
 

08.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้  
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หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระ

เรียบร้อยแล้ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็ว

กว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 
เกาะนามิ เดินทางไปท่าเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟากไปยังเกาะ
นามิ สถานที่โรแมนติคอีกแห่งหน่ึงส าหรับคู่รักคู่หนุ่ม

สาว ครอบครัว เพ่ือน ๆ หน่ึงในสถานที่ถ่ายท าละคร

เกาหลี  เพลงรกัในสายลมหนาว ในฤดูหนาวท่านได้
สมัผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกทามกลางหิมะขาวปก

คลุมต้นไม้ และ ระหว่าง 2 ข้างทาง และถ่ายรูปสวยๆ

กับหิมะขาวโพลนรอบๆเกาะ ท่านสามารถเดินเล่น

รอบเกาะนามิชมทิวต้นสนที่เป็นไฮไลท์ของเกาะนามิ 

และถ่ายรูปเกบ็ภาพความประทับใจ ระหว่างทางกลับ

มีร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก 

ขนมแพนเค้ก แสนอร่อย ให้ท่านเลือกซ้ือทานได้ตาม

อัธยาศัย หรือจะเลือกน่ังจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน 

coffee shop ในเกาะนามิ  ได้เวลาสมควร น่ังเรือ
ประมาณ 5 นาท ีกลับมายังฝั่ง   
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนู“ทคัคาลบี“หรือไก่บารบ์คิีวผดัซอสเกาหลี) (1) 
 

บ่าย น าทา่น เพือ่ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน ้ าแข็ง เป็นประมาณช่วงเดือนมกราคมของทุกปี เหตุที่จัดในช่วงเดือน

น้ีเน่ืองจาก ทุกปีบริเวณ  แม่น ้ า จะแปรสภาพเป็น

น า้แขง็ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนนับล้านคน ไม่

ว่าจะเป็นเดก็หรือผู้ใหญ่ จะมาเทศกาลน้ีเพ่ือตกปลาเท

ร้าท์ อาศัยอยู่ในน ้าเย็นที่ มีอุณหภูมิตั้ งแต่ 20 องศา

เซลเซียสลงไป เป็นปลาที่ สวยงามและหายาก ซ่ึง

นักท่องเที่ยวที่ตกปลามาได้ สามารถน าปลามาท าเป็นซู

ชิ หรือซาชิมิ ซ่ึงสามารถทานได้เลย และภายในงานจะมี

กิจกรรมท้าความหนาวต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันจับ

ปลาเทร้าทด้์วยมือตกปลาใต้น า้แขง็ และเล่นเล่ือนหิมะ และอื่นๆ ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ที่หลายคนเฝ้ารอคอย  

เน่ืองจากจัดแค่ปีละคร้ังในช่วงเวลาสั้นๆ  ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อนและสนุกสนาน แม่น ้าจะ

กลายเป็นน า้แขง็และมีความหนาประมาณ 30-40 ซ.ม. ซ่ึงสามารถรองรับน า้หนักเป็นตันๆ และจะถูกเจาะรู

เพ่ือหย่อนเบด็ตกปลา วิธีการตกปลา คือเจาะรูแล้วหย่อนเหย่ือ (หนอน) ลงไปในรู จากน้ันกร็อว่า จะมีปลา

มาติดเบด็ของเราหรือไม่ ให้ทา่นสนุกกบัการตกปลาน า้แขง็ 
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หมายเหตุ : (เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง มีประมาณ (ช่วงวันที ่08 มกราคม – 27 มกราคม 2561)   

ทั้งนี้ ทั้งน ั้นข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ทางผูจ้ดัไม่สามารถก าหนดได ้ ในกรณีท่ี

ลานตกปลาน ้าแข็งยงัไม่แข็งตวั และเทศกาลประกาศเลือ่นวนัเปิดเทศกาล 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิปรบัรายการทวัรท์ดแทนเป็น >>  ไชน่าทาวน ์+ 

หมู่บา้นเทพนิยาย (ในกรณีท่ีน ้ าแข็งยงัไม่แข็งตวัดี เพราะความปลอดภยั

ของลูกคา้เป็นสิง่ส าคญั)  
 

น าท่านเที่ยวย่านคนจีน อินชอนไชน่าทาวน ์ (INCHEON CHINA TOWN) เกิดขึ้นช่วงปีเดียวกบัการเปิด

ทา่เรืออนิชอนเมื่อปีค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพ้ืนที่พิเศษ

ใ ห้ กั บ ช า ว จี น  ใ น ยุ ค น้ั น คื อ ร า ช ว ง ศ์ ฉิ ง

(CHINGDYNASTY) ใน อ ดี ต เค ยมี ร้ าน ข าย ข อ ง

ประเภทต่างๆ ที่มาจากเมืองจีน แต่ในปัจจุบันร้านส่วน

ใหญ่จะเป็นร้านอาหาร ถึงแม้ว่าคนรุ่นปัจจุบันในไชน่า

ทาวน์แห่งน้ีจะเป็นรุ่นที่ 2 หรือ 3 แล้ว แต่กยั็งเป็นย่านที่

มีร้านอาหารที่มีกล่ินอายความเป็นจีนอยู่มากที่สุด แล้ว

ย่านน้ียังเป็นไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียวในเกาหลีด้วย 

จาก น้ั น น าท่ าน ชม  ถนน เทพนิ ย าย  ซอ ง วุลด ง 

( SONGWOL-DONG FAIRY TALE VILLAGE,) 

เป็นถนนเล็กๆในเมืองย่าน JUNG-GU ของจังหวัดอิน

ช อ น  ( INCHEON) ใ ก ล้ ๆ กั บ ท่ า เ รื อ อิ น ช อ น

(INCHEON) ออกแบบและตกแต่ งตามผนั งบ้ าน 

ก าแพงต่างๆ  รวมทั้งทางเดินต่างๆให้เป็นไปตามเทพ

นิยายหรือการ์ตูนของดิสนีย์ เช่น เร่ือง อลาดิน สโนไวท ์

หรือปีเตอร์แพน เพ่ือดึงดูดนักทอ่งเที่ยวให้เดินทางมาเย่ียมชมพร้อมทั้งถ่ายรูปตามอธัยาศัย  
 

 
   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (เมนูชาบูไรต้ี SHABU SHA BU) (2) 

 

จากน้ันน าท่านเข้าสู่ สกีรีสอรท์  Oak Valley Ski Resort หรือ Yangji Pine Resort Ski Valley หรือ 

Jisan Forest Ski Resort หรือ Welli Hilli Ski Resort หลังจากท าการเช็คอินที่พักเรียบร้อยแล้ว  น า

ท่านไปสนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่  ประกอบไปด้วยเนินสกีถึง 2 เนินด้วยกันแบ่งเป็นเนินสกี

ส าหรับผู้ฝึกหัดเล่น 1 เนิน, และเนิน ส าหรับผู้ที่เล่นช านาญแล้ว 1 เนิน  ( ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณ์

การเล่นสกี, สกีลิฟท,์ สโนวส์เลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน) ให้ท่านได้สนุกสนานกับการ

เล่นสกี และ สโนว์สเลด แบบเตม็อิ่ม หรือ ท่านไหนที่ไม่เล่นกส็ามารถเดินถ่ายรูปรอบๆสกีรีสอร์ท ภายใน                

รีสอร์ทมีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านค้าอื่นๆ ให้ทา่นได้เลือกสรรมากมาย 
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ทีพ่กั น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  OAK VALLEY SKI RESORT หรือ ระดบัเทียบเท่า (พกั สกีรีสอรท์ 1 คืน ) 

 
วนัทีส่าม ชิมสตอเบอรีส่ดๆ จากไร่ - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(เล่นไม่จ ากดัรอบ) – ใส่ชุดประจ าชาติฮนับก+หดัท า

คิมบบั + ชอ้ปป้ิงเครือ่งส าอางปลอดภาษี COSMETICS OUTLET  - อิสระชอ้ปป้ิงจุใจ ทีต่ลาดฮงแด 
ตลาดชอ้ปป้ิงชื่อดงัย่านมหาลยัฮงอิก 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (3) 
 

น าท่านสู่  ไร่สตอเบอรี ่นักท่องเที่ยวมักเรียกว่า สตอเบอ

เรอ้ เพราะลูกสตอเบอร่ีลูกโตมากๆ บางลูกโตเท่าลูก

ละมุดบ้านเราเลยค่ะ ให้ท่านได้เห็นแปลงปลูกสตอเบอร่ี

ของคนเกาหลี ที่ปลูกสตอเบอร่ีแบบไร้สารพิษ ปลูกด้วย

วิธีธรรมชาติ และได้ผลผลิตที่อร่อย และ ปราศจาก

สารพิษ ท่านจะล้ิมรสสตอเบอร่ีที่หวาน กรอบ อร่อย 

อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับไร่สตอเบอร่ี และท่านยังสามารถ

สั่งซ้ือกลับไปเป็นของฝากที่บ้านได้อกีด้วย  
 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู...หมูย่างสไตลเ์กาหลี PORK GALBI) (4) 

 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองยงอินที่ต้ังของ สวนสนุกเอ

เวอรแ์ลนด ์ซ่ึงถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี เป็น

สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ต้ังอยู่ท่ามกลาง

หุบเขา ท่านจะได้น่ังกระเช้าลิฟท์ลงไปหุบเขาด้านล่าง 

จากน้ันให้ท่านได้สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาท ิ

เฮอลิเคน ทเีอก็ซ์เพลส ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอน

สะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง และใน

สวนสนุกแห่งน้ีท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของสวนสัตว์

ป่า ทา่นจะได้พบกบั ไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ( ลูกของ

พ่อสิงโตและแม่เสือ ) เสือขาว สิงโตเจ้าป่า หมีแสนรู้ และ

สัตว์นานาชนิดๆ และในโซนสวนดอกไม้ ท่านจะได้พบกับ

ดอกไม้ซ่ึงก าลังบานสะพร่ังอวดสีสันเตม็สวน (ทั้งน้ีขึ้ นอยู่

กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม-เมษายน เป็นสวนดอกทิว
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ลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิล

ล่ี,เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายนเป็นสวนดอกเบญจมาศ)  และให้ท่านได้พบกับ LINE FRIEND STORE 
มีสินค้ามากมายหลายรูปแบบ แอปลิเคช่ัน LINE อาทิ กระเป๋า หมวก แว่นตา หรือหมอนรูปแบบต่างๆ ที่
น่ารักจนคุณๆอดใจไม่ไหวที่จะต้องซ้ือกลับไปเป็นของฝากแน่นอน   จากน้ันพาทา่นไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาว

เกาหลี กับการสวมชุดประจ าชาติเกาหลี   “ ชุดฮนับก”  ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเกบ็ภาพความ

ประทับใจ  จากน้ันน าท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ท าคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) เรียนรู้วิธีการท า คิมบับ (ข้าว

ห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่ง

ยาวๆ แล้วเค้ากจ็ะห่ันเป็นช้ินๆพอดีค า จ้ิมกะโชยุ ญ่ีปุ่นหรือวาซาบิกไ็ด้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากน้ันน าท่านสู่ COSMETIC OUTLET ช้อปป้ิงเคร่ืองส าอางยอดนิยม เช่น Snail Cream (ครีมหอยทาก) , 

water drop (ครีมน า้แตก) , Bubble Cleansing , CC ครีม , แป้งม้าโยก, เซร่ัมโบทอ็กเกาหลี  ซ่ึงราคาถูกกว่า

ที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย  จากน้ันน าท่านไปช้อปป้ิงที่ ตลาดฮงแด แหล่ง   

ช้อปป้ิงสินค้าแฟช่ันส าหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้กลับมหาวิทยาฮงอิก ภายในถนนเส้นน้ีเตม็ไปด้วยสินค้าแฟช่ัน แผง

ลอย หรือจะร้านรวมแฟช่ันและเคร่ืองส าอางค์สุดชิคอย่าง STYLE NANDA ฯลฯ อีกทั้งยังมีร้านอาหารและ

คาเฟ่มากมาย อาท ิร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านไอศรีมต่างๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (เมนู จิมดกั ไก่ผดัวุน้เสน้อร่อยน่าลอง) (5) 
 
 
 

ทีพ่กั  โรงแรม BENIKEA HOTEL หรือ HOTEL BIZ  หรือ M HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* 
 
 

วนัทีสี่ ่ ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู - พระราชวงัชางดอ๊กกุง - น ้ ามนัสน (RED PINE) - ดิวต้ีฟรี  

                    ตลาดอินซาดง (ถนนวฒันธรรมเกาหลี ) ช็อปป้ิงกบัตลาดดงั “ตลาดเมียงดง”  

                พเิศษ !! อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟตข์าปูยกัษ ์และ อาหารนานาชาติ เบียร ์ไวน ์เติมไม่อั้น 
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (6) 

 

น าทา่นชม “ศูนยส์มุนไพรฮอ๊กเก็ตนามู” ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประท าน เพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาด

แขง็แรงป้องกันโรคตับแขง็ไม่ถูกท าลายจากการดื่มกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหาร และยา   

น าท่านชม พระราชวงัชางดอ๊กกุง เป็นพระราชวังที่สวยงามและทรงคุณค่าที่สดุในประวัติศาสตร์เกาหลี ที่เคย

มีการปกครองด้วยระบบกษัตริย์ จนได้รับการขึ้ น

ทะเบียนให้เป็นหน่ึงในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม

ขององค์การยูเนสโกการ จากน้ันพาท่านไปชม  RED 

PINE  หรือ น ้ ามนัสนเข็มแดง  ผลิตจากใบสนเขม็

แดงในประเทศเกาหลีซ่ึงใช้เวลาค้นคว้าและวิจัยมา

อย่างยาวนานมีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจาก

ร่างกายช่วยลดระดับน า้ตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลาย

ไขมันในเส้นเลือดช่วยล้างสารพิษหรือดีทอ็กเลือดให้

สะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้นต่อต้านอนุมูลอิสระเหมาะกบัผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน 

โลหิตสงู ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสงู และ โรคไขข้อเสื่อม    
 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูโอซมับลูโกกิ ปลาหมึกผดัซอสคลุกคลิก) (7) 
 
 

บ่าย จากน้ันน าท่าน   ชอ้ปป้ิงแหล่งปลอดภาษี (ดิวต้ีฟรี) สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,

เคร่ืองส าอางค์กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นน า้หอม เคร่ืองส าอางแบรนด์ช้ันดังต่างๆ   จากน้ันน าท่าน               

ช้อปป้ิง ย่านถนนอินซาดง เป็นสถานที่ที่ต้ังอยู่ใจกลางเมือง มีที่สินค้าเก่าและด้ังเดิมจ าหน่าย รวมทั้งเตม็ไป

ด้วยแกลลอรีมากมายถึง 100 แกลลอรี ซ่ึงมีทั้งศิลปะภาพวาดแบบดั้งเดิม และศิลปะแบบพ้ืนบ้าน เรียกได้ว่า

ที่น่ีคือศูนย์รวมของศิลปะเลยกว่็าได้ หากมาในช่วงเดือนพฤษภาคม ช่วงเทศกาล วันวิสาขบูชา กจ็ะพบเหน็การ

ประดับประดาด้วยโคมดอกบัวเตม็ไปหมดทั้งถนน ดูสวยงามมาก 

 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันน าท่านช้อปป้ิงตลาดดัง ที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควรเ์กาหลี ที่เมียงดงแห่งน้ีพบ

กับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้ อผ้าแฟช่ัน รองเท้า หมวก เคร่ืองประดับ และ ร้านเคร่ืองส าอางดังๆ อาทิ ETUDE 

HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE  ในตลาดแห่งนี้ มีช้อป
รองเทา้ดงั อาทิ ADIDAS , NEW BALANCE , NIKE , ABC MART   
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  พเิศษ !! อ่ิมอร่อยกบับุฟเฟตข์าปูยกัษ ์และ 

อาหารนานาชาติ เบียร ์ไวน ์เติมไม่อั้น (8) 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั  โรงแรม BENIKEA HOTEL หรือ HOTEL BIZ  หรือ M HOTEL หรือ ระดบัเทียบเท่า 3* 
 
 

วนัทีห่า้ ศูนยโ์สมเกาหลี - ชมหอคอยโซลทาวเวอร ์– พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอรม์าเก็ต -   

                สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (9) 
   
 

จากน้ันน าทา่นรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจ

ขาดเลือดเสริมประสทิธภิาพทางเพศลดและป้องกนัมะเรง็และเรว็ๆน้ี โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดก

โลกโดยองค์การยูเนสโกทุกวันน้ีผลิตภัณฑโ์สมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับผู้ที่ค านึงถึงสขุภาพในปัจจุบัน  จากน้ัน 

น าทา่นสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกบั

นายต่างดาว) และ “ Kim Sang Soon” ณ เขานัมซาน ภเูขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโล 1 ใน 17 

หอคอยเมืองที่สงูที่สุดในโลก สงูถึง 480 เมตร เหนือระดับน า้ทะเล  ชมทศันียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบ

รอบทศิ 360 องศา พาทา่น คลอ้งกุญแจคู่รกัเพราะมีความเช่ือว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่น่ีจะรักกนัยาวนาน

ตลอดไป (อิสระไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์ 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (เมนู ไก่ตุน๋โสม SAMGYETANG) (10) 

 
 

บ่าย จากน้ัน หากมีเวลา จะน าท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สี

ม่วงอ่อนเยน็ตาจนถึงสม่ีวงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาท าเป็นแหวน จ้ี ต่างหู และสร้อย

ข้อมือ    จากน้ันน าทา่นเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซ้ือของฝากที่ “ รา้นละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  

นมกล้วย เหล้าโซจูรสต่างๆ มาม่าเผด็ช่ือดังของเกาหลี อลัมอนด์น า้ผึ้ ง กมิจิ  ป็อกกี้ เกาหลี ชอ็กโกแลค ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาอนัสมควรน าทุกทา่นเดินทางสู่สนามบินอนิชอน เพ่ือท าการเชค็อนิทต์ัว๋เคร่ืองบิน และ สัมภาระ........ 
 

 

(ส าหรบัไฟทบ์นิ LJ 003) 
 

17.25 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 003 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ง) 
 

21.25 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 

 

(ส าหรบัไฟทบ์นิ LJ 001) 

19.35 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่วบนิ LJ 001 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ง) 
 

23.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน………… 

 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ  
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อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง 
มกราคม 2561 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 
เด็กไมม่ีเตียง 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

วนัที ่01 – 05 มกราคม 2561 23,900 23,900 23,900 7,900 

วนัที ่02 – 06 มกราคม 2561 20,900 20,900 20,900 6,000 

วนัที ่03 – 07 มกราคม 2561 20,900 20,900 20,900 6,000 

วนัที ่04 – 08 มกราคม 2561 20,900 20,900 20,900 6,000 

วนัที ่05 – 09 มกราคม 2561 20,900 20,900 20,900 6,000 

วนัที ่06 – 10 มกราคม 2561 19,900 19,900 19,900 6,000 

วนัที ่07 – 11 มกราคม 2561 19,900 19,900 19,900 6,000 

วนัที ่08 – 12 มกราคม 2561 19,900 19,900 19,900 6,000 

วนัที ่09 – 13 มกราคม 2561 20,900 20,900 20,900 6,000 

วนัที ่10 – 14 มกราคม 2561 21,900 21,900 21,900 6,000 

วนัที ่11 – 15 มกราคม 2561 21,900 21,900 21,900 6,000 

วนัที ่12 – 16 มกราคม 2561 21,900 21,900 21,900 6,000 

วนัที ่13 – 17 มกราคม 2561 20,900 20,900 20,900 6,000 

วนัที ่14 – 18 มกราคม 2561 19,900 19,900 19,900 6,000 

วนัที ่15 – 19 มกราคม 2561 19,900 19,900 19,900 6,000 

วนัที ่16 – 20 มกราคม 2561 20,900 20,900 20,900 6,000 

วนัที ่17 – 21 มกราคม 2561 21,900 21,900 21,900 6,000 

วนัที ่18 – 22 มกราคม 2561 21,900 21,900 21,900 6,000 

วนัที ่19 – 23 มกราคม 2561 21,900 21,900 21,900 6,000 

วนัที ่20 – 24 มกราคม 2561 20,900 20,900 20,900 6,000 

วนัที ่21 – 25 มกราคม 2561 19,900 19,900 19,900 6,000 

วนัที ่22 – 26 มกราคม 2561 19,900 19,900 19,900 6,000 

วนัที ่23 – 27 มกราคม 2561 20,900 20,900 20,900 6,000 

วนัที ่24 – 28 มกราคม 2561 21,900 21,900 21,900 6,000 

วนัที ่25 – 29 มกราคม 2561 21,900 21,900 21,900 6,000 

วนัที ่26 – 30 มกราคม 2561 21,900 21,900 21,900 6,000 

วนัที ่27 – 31 มกราคม 2561 20,900 20,900 20,900 6,000 

 วนัที ่28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2561 19,900 19,900 19,900 6,000 

 วนัที ่29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2561 19,900 19,900 19,900 6,000 
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 วนัที ่30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2561 20,900 20,900 20,900 6,000 

 วนัที ่31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2561 21,900 21,900 21,900 6,000 

 

อตัรานี้ รวม 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ     

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ทา่น  

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ    

 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 

 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. (โหลดใตท้อ้งเครือ่ง)/ ห้ิวข้ึนเครือ่งไดอี้ก 12 กก. ( กระเป๋าใบเล็ก )  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 
 

 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถ และ ไกดท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ท่านละ (40,000 วอน หรือ 1,200 บาท /คน/ทริป) 

 ราคาน้ียังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

การช าระเงิน 
 

 ทางบริษัทฯขอเกบ็เงินค่ามัดจ า ทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมงเม่ือทางฝ่ายขายได้ยืนยันการรับจองที่น่ัง และ  

ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ ช าระไม่ครบ หรือ เชค็

ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
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เงือ่นไขการยกเลิก 
 

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  

    เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 

2. ****ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ****  

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี 

    การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน 

   ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight 

   จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินน้ันๆ 

5. ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ า หรือ เต็มจ านวน กรณีมีการขาย มีปิดกรุป๊การเดินทางเรียบรอ้ยแลว้.. 

 
หมายเหตุ 

 

 การเดินทางในคณะน้ีจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน

การออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง  

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ

ช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการ

ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน

เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน

ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะน าไปยังประเทศ             

น้ัน ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี

โทษถงึขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ช าระล่วงหน้าไปแล้วจ านวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการ

หักเงินในส่วนที่เกดิขึ้นจริง  

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอ

สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่ มีการปรับขึ้ นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม 

ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์

และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบ

ยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบช าระเตม็มี

เงื่อนไข  
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 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า 

แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากบัเท่าน้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติด

ตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ิน

ไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนด รวมถงึสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ 

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่

ท ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมา

จากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก  

 

*****  ทางบริษทัฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านทีเ่ลือกใชบ้ริการค่ะ ***** 

 


