
 

 

 

 

เกาหลี 5 วนั 3 คืน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง     กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  เกาหลีใต ้(สนามบินอินชอน) 

20.00 น.   คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ C ประตู 2 สายการบิน ไทย (TG) 

โดยมีเจา้หนา้ท่ี อนัยองโคเรีย คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

ส่ิงท่ีควรทราบ : สายการบินจะท าการปิดใหบ้ริการ Check-in ก่อนเวลาเคร่ืองออกประมาณ 60 นาทีและไม่มีประกาศ 

เตือน ข้ึนเคร่ือง ดงันั้นทุกท่านจ าเป็นตอ้งพรอ้มกนั ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 45 นาที 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     เกาะนามิ  – ลานสกี  

23.10 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหลีใต  ้โดยเท่ียวบินท่ี TG 658 

06:35 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต  ้หมายเหตุ: เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั่วโมง  

(กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย)  

หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเกาหลี  

น าทา่นเดินทางสู ่ เกาะนามิ เ มืองชุนชอน จงัหวดั คงัวอน ลงเ รือเฟอร์รีขา้มไปยงัเกาะ  (ใชเ้วลา

ประมาณ 10 นาที) ใหท้า่นไดด่ื้มด ่ากบัธรรมชาติ แมกไม ้ทิวสนบนเกาะนามิ ทา่มกลางบรรยากาศโรแมนติ

กของฤดูแห่งหิมะโปรยปราย ท่ีขาวโพลนไปทั่วท ัง้ เกาะ ใหท้า่นไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซีรีย ์

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 

เกาหลีท่ีโดง่ดงัไปทั่วเอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรกัในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพ

ความประทบัใจ ถา่ยรูป กบัดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปั้นท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือ

ไวเ้ก็บเป็นภาพความประทบัใจ กบัฉากและเน้ือเร่ืองท่ีเรียกเสียงสะอ้ืนและน ้าตาของผูช้มนอกจออยา่งทว่ม

ทน้  

กลางวนั          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสริฟดว้ยเมนู ทคัคาลบ้ี อาหารยอดนิยมอีกชนิดหน่ึง 

ของคนเกาหลี น าไก ่บาร์บีคิว ผกัตา่งๆ ผดัร่วมกบัซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานโดยห่อกบั

ผกักาดแกว้เกาหลี เม่ือทานไประยะหน่ึงจะน าขา้วสวยและสาหร่ายแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบ้ีเพ่ือใหเ้กิด

อาหารชนิดใหม ่คือ ทคัคาลบ้ีโปคีมหรือขา้วผดัทคัคาลบ้ีท่ีท ัง้หอม อร่อย เสิร์ฟพรอ้มเคร่ืองเคียง  

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ สกีรีสอรท์ (Ski Resort) น าทุกทา่นไปสมัผสัความสนุกสุดมนัสก์บัการเลน่สกีบน

ลานสกีขนาดใหญ ่ณ สกีรีสอร์ท ซ่ึงลานสกีแห่งน้ีจะมีความทา้ทายใหท้า่นไดส้มัผสัดว้ยเนินหิมะ ประกอบไป

ดว้ยเนินสกีถึง 2 เนินดว้ยกนั แบง่เป็นเนินสกีส าหรับผูฝึ้กหดัเลน่ 1 เนิน , และเนินส าหรับผูท่ี้เลน่ช านาญแลว้ 

1 เนิน มีเวลาใหท้า่นไดส้นุกกบัการเลน่สกีอยา่งเต็มท่ี (ควรขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเลน่จากไกดท์อ้งถ่ิน

กอ่นลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภยัของทา่นเองเป็นส าคญั) ส าหรับทา่นท่ีไมเ่ลน่สกี หรือสโนสเลด ก็

สามารถถา่ยรูปรอบๆ ลานสกี หรือหาเคร่ืองด่ืม ของวา่งรอ้นๆ ทานตามรา้นคา้ในรีสอร์ทตามอยัธยาศยั  

* ราคาทวัร์ไมร่วมคา่ชุดอุปกรณ์การเลน่สกี , สกีลิฟท ,์ สโนวส์เลด, เคร่ืองเลน่ตา่งๆ และครูฝึกสอน หาก

ลูกคา้ทา่นใดสนใจกรุณาติดตอ่สอบถามเจา้หนา้ท่ี ไกดท์อ้งถ่ิน หรือหวัหนา้ทวัร์  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสริฟเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลาก 

หลายชนิด เห็ดตา่งๆ โอเดง้ เบคอน หมู รวมกนัในหมอ้ และจะเติมดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สูตรเฉพาะของแตล่ะ

รา้น แลว้ตม้จนเดือด กอ่นจะเร่ิมรับประทาน ก็จะน าอุดง้ลงตม้อีกครั้ง จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย หรืออุดง้ก็

ได ้เมนูชาบูชาบู ถือไดว้า่เป็นรายการอาหารท่ีขาดไมไ่ดใ้นโปรแกรมทวัร์เกาหลี เพราะรสชาติของน ้าซุป ผกั

ตา่งๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของหลายทา่น หากทา่นใดทานรสจดัหน่อย ก็สามารถขอน ้าจ้ิมเกาหลี เติม

เพ่ิมรสชาติ 

 จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั SUWAN PACIFIC HOTEL  หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง        วดัวาวูจองซา - ไร่สตอเบอรร่ี์ – ท ากิมจิ+สวมชุดฮนับก - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์  

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม         

น าทา่นเขา้สู ่วดัวาวูจองซา  )waujeongsa temple)  พระเศียรของพระพุทธรูปขนาด มหึมา ซ่ึง

ประดิษฐานอยูด่า้นหลงัสระน ้าขนาดยอ่ม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองคเ์ล็กๆวาง เรียงรายอยู่

โดยรอบ และเม่ือเดินข้ึนสู ่เนินเขาทา่นจะพบอุโบสถ ซ่ึงภายในเป็นท่ีประดิษฐานพระนอนขนาดใหญท่ี่

แกะสลกัมาจากไมซ่ึ้งน ามาจากอินเดีย นอกจากน้ีท่ีวดัแห่งน้ียงัเป็นท่ีเก็บรักษาระฆงัท่ีใชต้ีในพิธีเปิดกีฬา โอ

ลิมปิคในปี ค .ศ. 1988 อีกดว้ย 

จากนั้นพาทา่นชมไร่สตอเบอรร่ี์ ลูกสตรอเบอร์ร่ีลูกโตๆ ใหท้า่นไดชิ้มสตรอเบอร์ร่ีสดๆหวานฉ ่ าจากไร่ 

นอกจากนั้น ทา่นยงั ซ้ือกลบัมาฝากคนท่ีทา่นรักท่ีเมืองไทยไดด้ว้ย โดยจะมีการแพ็คใส่กลอ่งสวยงามและส่ง

ใหท้า่นวนัสุดทา้ย 

จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ โรงเรียนสอนกิมจิ เพ่ือใหท้า่นเรียนรูว้ฒันธรรมการท ากิมจิเกาหลีและสนุกสนาน

เพลิดเพลินกบัการท ากิมจิ และใหท้า่นพรอ้มถา่ยภาพเป็นท่ีระลึกและใหท้า่นได ใ้ส่ชุดฮนับก ชุดประจ าชาติ

ของประเทศเกาหลีใต ้เพ่ือถา่ยรูปในสตูดิโอท่ีสวย และใหมท่ี่สุดในประเทศเกาหลีเพ่ือเป็นท่ีระลึกอีกดว้ย  

เท่ียง รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสริฟดว้ยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมกัช้ิน

บาง ๆ ผกัตา่ง ๆ เชน่ กะหล ่าปลี ฟกัทองออ่น ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถ

ทานไดท้ ัง้แบบแหง้และน ้า เคร่ืองเคียงตา่ง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุน้เส ้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพรอ้มกบัขา้ว

สวยรอ้นๆ ทา่นจะอ่ิมอร่อยกบัเมนูอาหารน้ีอยา่งแน่นอน 

พาทา่นเดินทางสู่ เอเวอรแ์ลนด ์Everland เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของประเทศเกาหลีใต ้สวนสนุกน้ีถูก

ขนานนามวา่ ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศ โดยมี บริษัทซมัซุงเป็น

เจา้ของ ตัง้อยูท่า่มกลางหุบเขา ทา่นจะไดน้ั่งกระเชา้ลิฟท ์และทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์ 

(สิงโตผสมกบัเสือ) แฝดคูแ่รกของโลก ท่ีน่ีทา่นจะพบวา่เจา้ป่าสิงโต และเสือสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็น

สุข ชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกับคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งดี เขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู 

ซ่ึงจะปลูกดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาลและสนุกกบัเคร่ืองเลน่นานาชนิด อาทิเชน่ สเปสทวัร์ รถไฟเหาะ 

หนอนสะบดั ชมกิจกรรมและการแสดงตา่ง ๆ ท่ีจดัตามตารางประจ าวนั ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ Big 5 ชอบป้ิง

ในรา้นคา้ของท่ีระลึกและ Outlet  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสริฟเมนู คาลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบป้ิงยา่งท่ีมี

ช่ือเสียงของเกาหลีเป็นการน าเน้ือหมูมาหมกักบัเคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ่ม แลว้จึงน าไปยา่งบนแผน่โลหะท่ีถูกเผา



 

 

 

 

จนรอ้น ตอนยา่งเน้ือนั้นจะยา่งเป็นช้ินพอใกลสุ้กแลว้ก็ตอ้งใชก้รรไกรตดัเป็นช้ินพอดีค า ทานกบัเคร่ืองเคียง

จ าพวกผกั กระเทียม 

 จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HAEDAMCHE HOTEL  หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง       ศูนยโ์สมรฐับาล  -  RED PINE -  พระราชวงัชางด็อกกุง -  SEOUL TOWER(ไม่รวม

ค่าลิฟท)์ DUTYFREE  -คลองช็องกเยช็อน -  ชอ้ปป้ิงเมียงดง 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม         

 น าทา่นสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุด ให ้

ทา่นไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือ

เป็นของฝากจากประเทศเกาหลีและน าทา่นสู่ RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากน ้ามนัสน ท่ีมีสรรคุณ

ชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย  

    จากนั ้นน าทา่นเท่ียวชม  พระราชวงัชางดอ๊กกุง (Changdeokgung)  เป็นพระราชวงัท่ีสวยงามและ

ทรงคุณคา่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์เกาหลี ท่ีเคยมีการปกครองดว้ยระบบกษัตริย ์จนไดร้ับการข้ึนทะเบียนใหเ้ป็น

หน่ึงในมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมขององคก์ารยูเนสโก พระราชวงัแห่งน้ีมีความส าคญัมากเพราะเป็น

พระราชวงัหลวง สรา้งในปี ค.ศ.1405 ใชเ้ป็นท่ีประทบัของกษัตริยใ์นราชวงศโ์ชชอนหลายพระองค ์จนถึง

พระเจา้ชุนจง (Seonjeong) ซ่ึงเป็นกษัตริยอ์งคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์ท่ีส้ินพระชนมล์งในปี ค.ศ.1926 ดงันั้น 

ทางรัฐบาลเกาหลีจึงไดอ้นุรักษ์พระราชวงัแห่งน้ีเอาไวอ้ยา่งดีท่ีสุด  

 จากนั้นน าทา่นเท่ียวชม หอคอยกรุงโซล ซ่ึงอยูบ่นภูเขานัมซาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

ท่ีฐานของหอคอยมีส่ิงท่ีน่าสนใจตา่งๆ เชน่ ศาลาแปดเหล่ียมปาลกัก๊จอง สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์ผู ้

รักชาติ อนั ชุง กุน นอกจากน้ีโซลทาวเวอร์ยงัเป็นสถานท่ีถา่ยท าละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เร่ือง “กบัดกัหวัใจ

ยยัแมม่ด” อิสระใหทุ้กทา่นไดเ้ดินเลน่และถา่ยรูปคูห่อคอยตามอธัยาศยัหรือคลอ้งกุญแจคูร่ัก (ไมร่วมคา่ข้ึน

ลิฟท ์



 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร เมนู Bibibap+Soup ขา้วสวยรอ้นๆท่ีหุงดว้ยน ้าซุปถูกปกคลุมไป

ดว้ย  เคร่ืองเคียงตา่งๆมากมายหลายอยา่งพรอ้มตอกไขแ่ดงดิบไวต้รงกลางแลว้ราดดว้ยน ้าซอส เวลาทานก็

คลุกเคลา้  ส่วนผสมทัง้หมดใหเ้ขา้กนั เป็นอีกเมนูหน่ึงเมนูเลยท่ีพลาดไมไ่ดห้ากไดไ้ปเกาหลี 

จากนั้นน าทา่นสู่ แหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม  มากมาย อาทิ นาฬิกา

,แวน่ตา,เคร่ืองส าอางค ,์กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ ใหท้า่นอิสระไดเ้ลือกซ้ืออยา่ง

เต็มท่ี  

น าทา่นสู่คลองชองเกชอน ล าธารชองเกชอน (Cheonggyecheon Stream) เป็นล าธารท่ีมีความยาว 

5.84 กิโลเมตรไหลผา่นใจกลางกรุงโซล ในปี ค.ศ. 1958 ไดมี้การถมเพ่ือท าถนนจากเดิมท่ีเป็นล าธาร

ธรรมชาติ และไดเ้ร่ิมมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2003 โดยใชเ้วลาในการปรับปรุง

ทัง้ส้ิน 2 ปี และ 3 เดือน เพ่ือเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจกลางเมือง มีสะพานขา้มคลองทัง้หมด 22 

สะพาน ล าธารชองเกชอน (Cheonggyecheon Stream) มีสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีสวยงามใหช่ื้นชม จากนั้นถึง

เวลาพาทุกทา่นไปชอ้ปป้ิงท่ี เมียงดง หรือ สยามสแควรเ์กาหลี ทา่นสามารถเลือกสินคา้เทรนดแ์ฟชั่น

ลา่สุดของเกาหลีไดท่ี้น้ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเชน่เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั ท ัง้แบรนดเ์นม

เชน่ EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองส าอางเชน่ETUDE 

HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS,LANEIGE  อีกทัง้ยงัมีรา้นกาแฟ 

รา้นอาหารตา่งๆ ทา่น สามารถล้ิมลองไอศกรีม  2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ี้น้ี  และKRISPY KREME

โดนัท ท่ีสุดแสนอร่อย 

ค า่             อิสระอาหารค า่ ณ ตลาดเมียงดงเพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาในการชอ้ปป้ิง 

                   น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั HAEDAMCHE HOTEL  หรือเทียบเทา่  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

วนัท่ีหา้ของการเดินทาง       ฮ็อกเกตนามู – ศูนยพ์ลอยอเมทิส –Trickeye+Ice Museum – ช็อปป้ิงย่านถนนฮง

แด - SUPER MARKET - กรุงเทพฯ 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่  ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก

มลภาวะ และระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพนัธุข์องสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคน

เกาหลีรุ่นใหมเ่พราะมีผลชว่ยดูแลตบัใหแ้ข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไมถู่กท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์

กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยาจากนั้นน าทา่นเลือกซ้ือ อเมทิส เป็นหินท่ีมีพลงัในการบ าบดัท ัง้

ดา้นร่างกายและจิตใจของผูส้วมใส่  ขจดัความคิดแงล่บ เป็นพลอยแหง่สุขภาพและน าโชค  สามารถปกป้อง

คุม้ครองผูส้วมใส่ได ้โดยมีตัง้แตสี่มว่งออ่นเย็นตาจนถึงสีมว่งเขม้ มีเสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยน้ีจะงามจบัตาเม่ือ

มาท าเป็นแหวน จ้ี ตา่งหูและสรอ้ยและนิยมใชใ้นการแกไ้ขฮวงจุย้ท่ีไมดี่ภายในบา้นดว้ยน าทา่นสู ่Trickeye 

เป็นสถานท่ีทอ่งเท่ียวช่ือดงัท่ีจดัข้ึนแบบพิพิธภณัฑแ์กลเลอร่ีศิลปะและภาพวาด ท่ีสรา้งข้ึนโดย “ตร็องป์ 

L’Oeil” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนท่ีจะเป็นการดูภาพวาด

ธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ทั่วไป นักทอ่งเท่ียวจะต่ืนตาต่ืนใจกบัภาพวาดแนว 3D ท่ีเสมือนวา่ไดเ้ขา้ไปเป็นสว่น

หน่ึงในรูปภาพนั้น ท าใหน้ักทอ่งเท่ียวเพลินเพลินสนุกสนานไมมี่เบ่ือ trickeye ถือเป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะยอด

นิยมของชาวเกาหลีและนักทอ่งเท่ียว เพราะไมเ่พียงแตเ่ป็นพิพิธภณัฑห์อศิลปะภาพวาดสามมิติแลว้ ยงัไดเ้ปิด

โซนใหมใ่หก้บันักทอ่งเท่ียวไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณใ์หม่ๆ ไมซ่ า้ใครกบัโซน ice museum 

Ice Museum ซ่ึงเป็นเมืองน ้าแข็งเป็นศิลปะการแกะสลกัน ้าแข็งแบบไมธ่รรมดา หากแตเ่ป็นการจ าลองเป็น

เมืองน ้าแข็ง และยงัเอาใจเด็กๆดว้ยการสรา้งสไลเดอร์น ้าแข็งอีกทัง้ยงัมีกิจกรรมและโซนตา่งๆให ้

นักทอ่งเท่ียวเขา้ชมไดโ้ดยไม่มีเบ่ือ เชน่ นั่งรถลากกวางรูดอร์ฟ ถา่ยรูปคูก่บัคุณลุงซานตา้น ้าแข็ง และโพส

ทา่ถา่ยรูปกบับรรดานกแพนกวินน ้าแข็งท ัง้หลาย ส ารวจถ า้น ้าแข็ง เอสกิโมและเย่ียมชมปราสาทน ้าแข็ง มี

จุดชมวิวบนก าแพงเมืองน ้าแข็ง และโรงแรมท่ีสรา้งจ าลองข้ึนจากการแกะสลกัจากน ้าแข็งท ัง้หมด ซ่ึง

นักทอ่งเท่ียวสามารถต่ืนตาต่ืนใจและสมัผสักบัความหนาวอุณหภูมิติดลบมากกวา่ 5 องศาไดทุ้กวนั ไมมี่

วนัหยุด 

เท่ียง       รบัประทานอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร พรอ้มเสริฟดว้ยเมนู จิมดกั ไกอ่บซีอ๊ิว เป็นเมนูอาหารเกาหลี

พ้ืนเมืองดัง้เดิม จิมดกัจานใหญน้ี่ประกอบไปดว้ย ไกช้ิ่นโต วุน้เสน้เกาหลีน้ีมีลกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆ ท า

จากมนัฝรั่งท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพิเศษผดัคลุกเคลา้กบั  ซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การ

รับประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไกฉั่บๆใหเ้ป็นช้ินเล็กพอดีค ารับรองตอ้งติดใจ 

จากนั้นพาทา่นสู่  HONGDAE SHOPPING STREET  ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางค ์ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวพรรณ  

 ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ หลากหลายแบรนดด์งัท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในเกาหลี เชน่ ETUDY, SKINFOOD, IT’S 



 

 

 

 

 SKIN, CLUB CLIO, BANILACO. THE FACE SHOP, NATURE REPUBLIC ฯลฯ มีใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือ

 อยา่งมากมาย และยงัสามารถมอบเป็นของฝากใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้ีกดว้ย จากนั้นพาทา่นเดินทางสู่ รา้น

ละลายเงินวอนหรือ Supermarket ท่ีน่ีมีขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิด อาธิ เชน่ ขนมขบเ ค้ียว ช็อคโก

แล็ค กิมจิ มามา่ รวมไปถึงของใชใ้นครัวเรือน เชน่ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้ว กระทะ ซอสปรุงรส และของฝาก

ของท่ีระลึกมีใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือมากมาย พรอ้มมีบริการบรรจุกลอ่งตามเง่ือนไขของรา้น  

 

 

 

  

 

จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน 

21:25 น.      เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 657 

 01:20 น.       ถึง เดินทางถึง ท่าอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทางค่าบริการ 
 

ผู้ ใหญ่ (2 ท่าน/
ห้อง) 

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปีพกัร่วมกับผู้ ใหญ่ (2+1) 
เสริมเตียง ไม่เสริมเตียง พกัเด่ียว(เพิ่ม) 

30 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม 2562 32,998 32,998 32,998 7,900 

**ไคาุ เกุท เ กิเ ม่ไ ยุาท ทรา ทกเดเท 10,000ทบเ ** 

*** กเดเจ ิแลาคท์ท)เ ม่กไ่ร่ มไ(6900,ทบเ ท*** 

***ดมเบกยุเกคกเรร กาทิร่เ ม่กไ่ดมเนกก่ไาาิ่ทดมเ ยรทดาค่บกบทรไ่รากเ ไ่กท์แลั่่ดดกไ ุ้ ์ ก รบย่า *** 

**  เรบกยษ่ ค  ากญเรไ าุบดมเนกก่ไาาิ่ ดมเ ยร  มเาลัท1,200 กยร/ มเา/ท** 

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทัง้น้ีโดยค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

***หนังสือเดินทางตอ้งเหลืออายุการใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน*** 



 

 

 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางครั้งน้ีจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 25 ทา่นข้ึนไป กรณีไมถึ่งจ านวนดงักลา่ว 

- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคา่บริการ โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้  

- หรือส่งจอยน์ทวัร์กบับริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเ้คียงกนั 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้ากอ่นการเดินทาง 15 วนั 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ กอ่นทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง

บริษัท จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

***หมายเหตุ*** 

1. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

2. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทัง้น้ีข้ึนอยูต่ามความ

เหมาะสม 

3. รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว คา่ทวัร์ท่ีจา่ยใหก้บัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาด และผูจ้ดัได ้

ช าระใหก้บัสายการบินและสถานท่ีตา่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดินทาง ฉะนั้นหากทา่นไมไ่ดร่้วมเดินทาง

หรือใชบ้ริการตามรายการไมด่ว้ยสาเหตุใดหรือไดร้ับการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  

(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัง้คา่ตัว๋เคร่ืองบินใหแ้กท่า่น 

***และทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ราคาน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น ถา้หากเป็นชาวต่างชาติ 

และพระ จะตอ้งเพ่ิมจากราคาค่าทวัรป์กติอีก 100 USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน 

นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวตา่งชาติ พระ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะตอ้ง

สอบถามราคาใหมทุ่กครั้ง** 

4. หากมีเพ่ือนหรือญาติของทา่นตอ้งการร่วมเดินทางทอ่งเท่ียวระหวา่งทอ่งเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาตา่งๆ 

ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ หากทา่นมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะ

น าไปยงัประเทศนั้นๆ  หรือน ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นวา่ตอ้งไมเ่ป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิด

กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงข ัน้ประหารชีวิต เจา้หนา้ท่ีจะไมร่ับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

5. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ลูกคา้เป็นหลกั 

6. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีชา่งภาพมาถา่ยรูป และชว่ยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ วนัสุดทา้ย

ชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายกบัลูกทวัร์ หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซ้ือได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้ง

ซ้ือ เพราะทางบริษัททวัร์ไมมี่การบงัคบัลูกทวัร์ซ้ือแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้  



 

 

 

 

7. ทวัร์ครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียวเป็นหมูค่ณะเทา่นั้น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่

ลงรา้น  ชอ้ปป้ิง เชน่ น ้ามนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคา่ด าเนินการใน

การแยกทอ่งเท่ียวเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 

หมายเหตุใหล้ะเอียดทัง้ 5 ขอ้ 

 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดินทาง ออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไมร่ับผิดชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯไม่

สามารถควบคุม ได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเท่ียว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 24 ทา่น ขี้ นไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีจ านวนผูเ้ดินทางไมถึ่ง 25 ทา่น ไมมี่หวัหนา้ทวัร์ 

ไทยร่วมเดินทางดว้ย โดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 3 วนักอ่นการเดินทาง 

 

 

-  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ กรณีอยูต่อ่ตอ้งซ้ือตัว๋ใหมเ่ทา่นั้น 

-  คา่อาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

-  คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

-  คา่รถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ / คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 30 กก. / 1ช้ิน 

-  คา่หวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเสน้ทาง น าทา่นทอ่งเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ  

-  คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรุณาขอเอกสารจาก

สถานพยาบาลเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

- คา่ทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินทา่นละ 1,200 บาท ตอ่ทา่นตลอดทริป (ช าระสนามบินกอ่นเดินทาง) 

- คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ คา่ท าหนังสือเดินทาง, คา่โทรศพัทส์่วนตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงคา่อาหาร และ 

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสั่งเพ่ิม กรุณาติดตอ่หวัหนา้ทวัร์แลว้จา่ยเพ่ิมเองตา่งหาก)  

- คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)  

อตัราน้ีรวม 



 

 

 

 

- คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 

- คา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ต ตา่งดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3) ใบส าคญั

ถ่ินท่ีอยู ่4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถา่ยสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษัทฯจะเป็น

ผูด้  าเนินการย่ืนวีซา่ใหท้า่น โดยจา่ยคา่บริการตา่งหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้ง

ท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะย่ืนวีซา่) 

- คา่อาหารท่ีลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไมส่ามารถ

รับประทานอาหารท่ีทางทวัร์จดัให ้กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตวัส ารองมาดว้ย 

 

หมายเหตุ 
 

ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี 

***ตดักรุป๊ + เพ่ิม 2,500 บาท /ท่าน 
 

เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 

 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินจ านวนเต็ม โดยโอนเขา้บญัชีบริษัท ท่ีนัง่

จะยืนยนัเม่ือไดร้บัการช าระแลว้เท่านั้น  

 



 

 

 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 

 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้(ทัง้ ตม.ไทย-ตม.เกาหลี) เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของ

เจา้หนา้ท่ีและการปฎิเสธเขา้ออกเมือง ไมว่า่เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

 

ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป -กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่น

จะตอ้งช าระ คา่ใชจ้า่ยส่วนตา่งท่ีสายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บและการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้

ก  าหนด ซ่ึงทาง บริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบิน

ไปแลว้  

 


