
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกาหล ี 
5 วนั 3 คนื  

เลน่สก ีชมิสตอเบอรร์ ี ่เลน่สโนวพ์ารค์ทีเ่อ

เวอรแ์ลนด ์คลอ้งกญุแจ ไหวพ้ระวดัโชเกซา 



 

     

 

 

วนัทีเ่ดินทาง โปรแกรมทวัร์ มือ้อาหาร โรงแรมทีพ่กั 

Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ (นดัพบกนัเวลา 22.00น.) (- / - / -)  
Day 2 สนามบินอินชอน – PAJU OUTLET – เกาะนามิ  

เล่นสกี@ลานสกีรีสอร์ท 
( -/ L / D) PACIFICPARK HOTEL  

หรือเทียบเท่า 3* 
Day 3 ฟาร์มสตรอเบอร์ร่ี - สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์– N’ Tower 

(ไม่รวมข้ึนลิฟท)์ - โรงงานสาหร่าย + สวมชุดฮนับก + ท า
คิมบบั 

( B / L / D) 
SEOUL GALAXY HOTEL 

หรือเทียบเท่า 3* 

Day 4 ศูนยโ์สม – เคร่ืองส าอาง – พระราชวงัชางด๊อกคุง   
วดัโชเกซา – คลองชองเกชอน – ดิวต้ีฟรี – ชอ้ปป้ิงเมียงดง 

( B / L / D) SEOUL GALAXY HOTEL 
หรือเทียบเท่า 3* 

Day 5 สมุนไพรสนแดง – สมุนไพรโบกนัยอง – Trick Eyes 
Museum+Ice Museum – ละลายเงินวอน  
สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ 

( B / L / -)  

 
 

 
วนัทีเ่ดินทาง 

ราคาบาท / ท่าน ราคาเด็ก 02 – 11 
ปี 

พกัเดี่ยวเพิม่ สายการบิน 

ผู้ใหญ่ พกั 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 
30 ธันวาคม – 03 มกราคม 36,900-. 34,900-. + 5,500 -. KE // TG 

01 – 05 มกราคม 33,900-. 31,900-. + 5,500 -. 

08 – 12 มกราคม 29,900-. 27,900-. + 5,500 -. 

15 – 19 มกราคม 26,900-. 24,900-. + 5,500 -. 

05 – 09 กุมภาพนัธ์ 26,900-. 24,900-. + 5,500 -. 

12 – 16 กุมภาพนัธ์ 26,900-. 24,900-. + 5,500 -. 

19 – 23 กุมภาพนัธ์ 26,900-. 24,900-. + 5,500 -. 

26 กุมภาพนัธ์ – 01 มีนาคม 26,900-. 24,900-. + 5,500 -. 

04 – 08 มีนาคม *สกสุีดท้าย* 25,900-. 23,900-. + 5,500 -. 

 
 

สายการบิน  เทีย่วบินที ่ เส้นทาง เวลาออก เวลาถึง  
THAI AIRWAYS (TG) TG 688 กรุงเทพ – อินชอน 22.35 06.00 

THAI AIRWAYS (TG) TG 658 กรุงเทพ – อินชอน 23.10 06.35 

THAI AIRWAYS (TG) TG 656 กรุงเทพ – อินชอน 23.30 06.55 

KOREAN AIR (KE)  KE 658 กรุงเทพ – อินชอน 22.40 06.10 

KOREAN AIR (KE)  KE 652 กรุงเทพ – อินชอน 23.20 06.50 
 



 

     

 

DAY 1  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูม ิ                                                                                                                                               
19.00 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิประตู 6 ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบิน KOREAN AIRLINE 

19.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิประตู 2 ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบิน THAI AIRWAYS ***นัดหมายแต่
ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก*** โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวก
ในการเตรียมสัมภาระและเอกสารการเดินทางและพบกบัหวัหนา้ทวัร์ 

*** เน่ืองจาก ณ เวลานี ้มีผู้ลักลอบเข้าประเทศเกาหลใีต้เป็นจ านวนมาก ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาให้ท่านได้เตรียมเอกสาร
เบือ้งต้น ในการยนืยันตัวตน เพือ่ความสะดวก และไม่เป็นการเสียเวลา *** 

หลกัฐานทีค่วามเตรียม อาทเิช่น หลกัฐานการรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ, บัตรประจ าตัวพนักงาน เป็นต้น 

DAY 2  สนามบินอนิชอน – PAJU OUTLET – เกาะนาม ิ– เล่นสก@ีลานสกรีีสอร์ท    
06.00 น.  เดินทางถึง สนามบินอนิชอน ผา่นพิธีกรตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น 

เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลาประเทศเกาหลี
จะเร็วกว่าประเทศไทย2 ช่ัวโมง)...  น าท่าน
เดินทางไปยงั Paju Premium เอาทเ์ลทแห่งน้ีมี
ร้านคา้หลากหลายมากมายกวา่ 165 ร้านคา้ และ
ต่างลดราคากนัตลอดทั้งปี โดยมีสินคา้แบรนด์
ดงัๆ มากมาย อาทิ Armani,Calvin Klein, Diesel, 
DKNY, Guess, Escada เป็นตน้ 

เทีย่ง  รับประทานอาหาร   ณ ภัตตาคาร  
TAKKALBI (ไก่ผัดเผ็ดซอส) ไก่บาร์บีคิวผัด
ซอสเกาหลีเมืองชุนชอนน าไก่บาร์บีคิว ตกหรือขา้วเหนียวป้ัน มนัหวาน ผกัต่าง ๆลงผดัร่วมกบัซอสบาร์บีคิวเกาหลีใน
กะทะแบน เม่ือทานไประยะหน่ึงจะน าขา้วสวยและสาหร่ายแห้งมาผดัรวมกบัทคัคาลบี เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง กิมจิ 
และน ้าซุปประจ าวนั   

บ่าย หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางไปยงั 
เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอนโด และน าท่านน่ังเรือข้าม
ฟากสู่ เกาะนามิ เป็นเกาะส าหรับคู่รักท่ีมีไฮไลตอ์ยูท่ี่ถนน
สองฟากเป็นตน้สนสูงทอดแนวยาว ให้ความรู้สึกสุดโร
แมนติก เกาะนามิจะมีความสวยงามแตกต่างกนัไป อิสระ
ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเดินเล่นชมวิวหรือเช่า
จกัรยานป่ันเท่ียวรอบเกาะและเก็บภาพเป็นท่ีระลึกตาม
อธัยาศยั เกาะนามิแห่งน้ี เป็นสถานท่ีท่ีสามารถมาได้ทุก
ฤดู ไม่วา่จะเป็นฤดูร้อน ใบไมร่้วง ใบไมเ้ปล่ียนสี และ ฤดู
หนาว แต่ละฤดูจะมีความแตกต่างกนัไป จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่ SKI RESORT  เชิญท่านสนุกสุดมนัส์กบัการ
เล่นสกี  SKI RESORT สกีรีสอร์ทท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ท่ี



 

     

 

มีสถาปัตยกรรมการออกแบบในสไตล์ยุโรป โดยเปิดให้สนุกกนัไดจ้นถึงตีสาม มีเนินสกีให้ไดป้ระลองความสามารถ
กนั ตั้งแต่เนินส าหรับผูฝึ้กหัดเล่นใหม่ ๆ ไปจนถึงเนินสูงท่ีตอ้งใช้กระเช้านั่งข้ึนไป แต่ละปีจะมีนักสกีหลากหลาย
ประเทศจากทัว่โลกมารวมตวักนัแข่งขนัประลองสกี ใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าซ่ีรีส์ดงัหนงัเกาหลี Autumn in My Heart มี
ทั้งโรงแรม และบริการสถานความบนัเทิงครบทั้งฟิสเนต ซาวน่า ภตัตาคาร คาราโอเกะ ลิฟท ์(ราคาอุปกรณ์การเล่นสกี 
ประมาณ 50,000 วอนต่อเซท รวมค่าไมส้กี และรองเทา้สกี หรือกระดานเล่ือน ) ( ส าหรับ นกัสกีมือสมคัร(เล่น)ทุกท่าน 
การเตรียมตวั และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น กรุณาอ่านในเอกสารการเตรียมตวัการเดินทางค่ะ) นอกจากน้ียงัมี กระเช้าลิฟท ์
(ราคาประมาณ 25,000 วอนต่อท่าน) กอนโดล่า (ราคาประมาณ 25,000 วอนต่อท่าน) 

 
 
 
 
 
 
 
เยน็    รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร SHABU SHABU (สุกีส้ไตล์เกาหล)ี 

จากน้ันน าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั  PACIFICPARK HOTEL OR เทยีบเท่าน 3*  
(ช่ือโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 1 - 7 วนั ก่อนวนัเดินทาง) 

 DAY 3 ฟาร์มสตรอเบอร์ร่ี - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – N-Tower – โรงงานสาหร่าย + สวมชุดฮันบก + ท า
คมิบับ 

เช้า รับประทานอาหารณโรงแรมทีพ่กั 
หลงัรับประทานอาหารเช้า น าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสตอ
เบอร์ร่ี ให้ทุกท่านได้เข้าไปเด็ดสตอเบอร์ร่ีจากตน้แล้ว
น ากลบัออกมาทานพร้อมจุ่มนมขน้หวานทานกนัไดเ้ลย
จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
ถือว่าเป็นสวนสนุกกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี 
ตั้งอยูท่ี่ เมืองยงอินโดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ เอเวอร์
แลนด์นั้นถือว่าเป็นเหมือน“ดิสนียแ์ลนด์เกาหลี”เลยก็ว่า
ได ้แถมถูกนิตยสาร Forbes จดัอนัดบัให้เป็น 1ใน 4สวน
สนุกยอดนิยมของโลก ในท่ี ค.ศ. 2005 โดยแต่ละปีจะมี
นกัท่องเท่ียว มาเยอืนสวนสนุกแห่งน้ีกวา่ 9 ลา้นอิสระให้

ท่านไดเ้ลือกชมดอกไมม้ากมายหลายชนิดนบัลา้นตน้และ เติมเต็มความสุขของท่านดว้ยเคร่ืองเล่นนานาชนิดดว้ยบตัร 
Free Pass สามารถเลือกเล่นเคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง 

เทีย่ง รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร  KALBI (หมูย่างเกาหล)ี เน้ือหมูสตก็หรือหมูช้ินหมกัยา่งบนเตาและตดัเป็นช้ิน
พอค าห่อทานกบัผกักาดเขียว โดยใส่น ้าจ้ิมเตา้เจ้ียว(เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอยา่งดี) ท่านคู่กบั น ้าซุป 



 

     

 

บ่าย หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต ้จากนั้นน าท่านไป
ยงั โซลทาวเวอร์ (Seoul Tower) หรือหอคอยเอ็น
โซล (N Seoul Tower) หรือ นัมซันทาวเวอร์ 
ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีถือว่า
เป็นไฮไลท์ส าคญัของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชม
ววิท่ีมองเห็นวิวทัว่ทั้งกรุงโซล มีความสูงจากฐาน
หอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 
เมตรจากพื้นดิน คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจะเป็น
คู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนกัท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รัก
ส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงร้ัวข้างบน
โซลทาวเวอร์ เพราะมีความเช่ือวา่คู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรักกนัยาวนานตลอดไป (สมยัแรกๆ นิยมใชลู้กกุญแจ
เล็กๆ เขียนขอ้ความสัญญารัก และช่ือของคู่รักลง
ไปในกุญแจ (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์และกุญแจ) ท่าน
ท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) เรียนรู้วิธีการท า 
คิมบบั อาหารง่ายๆ ท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน 
คิม แปลวา่ สาหร่าย บบั แปลวา่ ขา้ว จะเป็นแท่ง
ยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหัน่เป็นช้ินๆพอดีค า จ้ิมกะโชยุ
ญ่ีปุ่นหรือวาซาบิก็ได ้ตามร้านอาหารก็จะมีท า
เป็นพิเศษ คือมีผดัซอสมาให้จ้ิมราดดว้ยหลงัจาก
ทุกท่านไดร่้วมกิจกรรมเรียบร้อยแลว้เชิญท่าน สวมชุดฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของประเทศเกาหลีใตถ่้ายรูปกบัฉาก
จ าลอง 4 มิติซ่ึงมีความสวยงาม  

เยน็    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร OSAMBULGOGI เน้ือหมูสไลด์หมกัซอสคนัจงั,ปลาหมึกมเห็ดเข็มทอง 
น ามาผดัยา่งขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหล ่าและเส้นจนัทน์โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน ้าขน้  

ทีพ่กั จากน้ันน าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั SEOUL GALAXY HOTEL หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 
(ช่ือโรงแรมทีท่่านพกัทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วนั ก่อนวนัเดินทาง) 

DAY 4  ศูนย์โสม – เคร่ืองส าอาง – พระราชวงัชางด๊อกคุง – วดัโชเกซา – คลองชองเกชอน – ดิวตีฟ้รี –  
                        ช้อปป้ิงเมยีงดง 
เช้า รับประทานอาหารณโรงแรมทีพ่กั 

หลงัรับประทานอาหาร จากนั้นน าท่านสู่ จินเส็งเอ้าท์เลท เป็น
สถานท่ีแหล่งรวมศูนย์สมุนไพรโสม เพื่อฟังค าบรรยาย ถึง
สรรพคุณต่างๆ ของโสมแต่ละชนิดโดยโสมท่ีดีมีคุณภาพตอ้งมี
อาย ุ6 ปีโดยท่านสามารถเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์โสมไดใ้นราคาท่ีถูก
กว่าเมืองไทย ถึงสองเท่า เหมาะแก่การท่ีจะเป็นของฝาก ของท่ี
ระลึกแด่คนท่ีรักจากนั้นน าท่านเลือกซ้ือส าอางท่ี COSMETIC ท่ีแห่งน้ีเป็นแหล่งขายเคร่ืองส าอางขนาดใหญ่ อาทิเช่น 



 

     

 

เคร่ืองส าอางโรจูคิส ซ่ึงเป็นท่ีนิยมอย่างมากในประเทศเกาหลี จากนั้นน าท่านเดินชม พระราชวังชางด็อกกุง เป็น
พระราชวงัหลวงวงัท่ี สองท่ีสร้างต่อจากพระราชวงัคยองบกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวงัท่ีมีความส าคญัอยา่งมาก
ต่อกษตัริยห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอน ท่ีมีสภาพดีและสมบูรณ์ท่ีสุดใน 5พระราชวงัหลวงทั้งหมดท่ียงัคงเก็บ
รักษาไว้และ ท่ี น่ีย ังได้ รับการ ข้ึนทะเบียนจาก
UNESCOวา่เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในปี 1997 
ด้วย  และสวนฮูวอน   เ ป็นสวนท่ีอยู่ด้านหลัง
พระราชวงัชางด็อกสวนส่วนพระองคข์องกษตัริยแ์ท
จง ท่ีบริเวณดา้นในนั้นเป็นสวนท่ีร่มร่ืนและมีตน้ไม่
ใหญ่มากมาย นอกจากจะเป็นสถานท่ีท่ีมีใบไม้
เป ล่ียนสีสวยงามแล้วนั้ น  ย ังสามารถเ ท่ียวชม
พระราชวงัชางด็อก พระราชวงัหลวงท่ีมีความส าคญั
รองจากพระราชวงัคยองบกไดอี้กดว้ย 

 

หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดัโชเกซา Jogyesa Temple หรือท่ีคนไทยเรียกวา่ “วดัพระยิม้” ในอดีตนั้นวดัแห่งน้ีเป็น
เหมือนศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกาย
เซนในเกาหลี  ซ่ึง เป็นว ัดเ ก่าแก่และมี
ช่ือเสียงเป็นอย่างยิ่ง เม่ือเดินเขา้มาในวดัน้ี
ส่ิงแรกท่ีจะสังเกตุเห็นก็คือต้นไม้ใหญ่ท่ี
ด้านหน้าประตูทางเข้า มีความสูงถึง 26 
เมตร ส่วนอาคารหลักของวัดนั้ นมีอายุ
มากกวา่ 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ 
ช่ือว่า Daeungjeon สร้างข้ึนในปี 1938 
ภายในมีพระประธานสีทองขนาดใหญ่ 3 องค ์ซ่ึงชาวเกาหลีเช่ือกนัวา่มีความศกัสิทธ์ิ จึงนิยมไปนมสัการในวนัส าคญั
ต่างๆ 

บ่าย หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนั น าท่านเดินทางไปยงั หลงัจากนั้น น าท่านเดินทางไปยัง คลองชองเกชอน  ซ่ึงเดิม
เป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายกุวา่  600  ปีมาแลว้    ท่ีทอดผา่นใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบนัมีการพฒันา และบูรณะ
ซ่อมแซมคลองแห่งน้ีข้ึนมาใหม่ท าใหก้รุงโซลมีคลองท่ี
ยาวกวา่6 กิโลเมตร และน ้ าภายใน คลองแห่งน้ีไดมี้การ
ปรับปรุงให้ใสสะอาดจน    สามารถมองเห็นตวัปลา
หลายหลายสายพนัธ์ุท่ีแหวกวา่ยไปมาได ้ปัจจุบนั คลอง
น้ีไดก้ลายเป็นสถานท่ีจดักิจกรรมต่างๆ มากมาย  อาทิ
เช่น งานแสดงศิลปะ ดนตรี นิทรรศการต่างๆ เป็นตน้
น าท่านช้อปป้ิงกนัท่ี Duty Free ท่ีน้ีท่านจะไดพ้บกบั
ของแบรนด์เนมช่ือดังอาทิ เช่น กระเป๋า, รองเท้า , 
นาฬิกา, กลอ้ง, น ้ าหอม ฯลฯ ในราคาปลอดภาษีและใน



 

     

 

ราคายอ่มเยา ต่อมาน าท่านสู่ ตลาดเมียงดง ซ่ึงไดช่ื้อวา่เป็นศูนยร์วมแฟชัน่ชั้นน าของเกาหลี ท่ีน่ีมีทั้งห้างสรรพสินคา้ 
ล็อตเต ้เมโทมิโตบา้และห้างชินเซแกร้านมิกลิออร์ซ่ึงตั้งอยู่ทั้งใตดิ้นและบนดินขายเคร่ืองแต่งกายส าเร็จรูปรองเทา้
เคร่ืองใชเ้คร่ืองประดบัและเคร่ืองส าอางเป็นท่ีพึงปารถนาของนกัซ้ือนกัแต่งตวัทั้งหลายและเชิญท่านเลือกซ้ือสินคา้ตาม
อธัยาศยัสินคา้ท่ีมีมากทีสุดในตลาดน้ีคือ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายต่างๆ เคร่ืองหนงั ชุดสุภาพสตรี เคร่ืองนอน รองเทา้ 
กระเป๋า เคร่ือง ประดบัและเคร่ืองส าอาง ETUDE SKINFOOD SHOP ฯลฯ 

เยน็    รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนู BBQ BUFFET อิม่อร่อยไม่อั้น 70 นาท ีเต็ม  
จากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั SEOUL GALAXY HOTEL หรือเทยีบเท่า 3 ดาว 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกัทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5-7 วนั ก่อนวนัเดินทาง) 

DAY 5    สมุนไพรสนแดง – สมุนไพรโบกนัยอง – Trick Eyes Museum+Ice Museum – ละลายเงินวอน – 
สนามบินอนิชอน – สนามบินสุวรรณภูม ิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ทีพ่กั (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบร้อยเพือ่เตรียมเดินทางไปสนามบิน) 
หลงัรับประทานอาหารเชา้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Red Pine อิสระให้ท่านไดเ้ลือกชมและเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ ท่ีสกดั
จากน ้ ามนัสนแดง ท่ีมีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกายลดไขมนัช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย และยงั
สามารถละลายล่ิมเลือดท่ีแข็งตวัไดเ้ป็นอยา่งดี ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ี
ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัให้
สะอาดแขง็แรงป้องกนัโรคตบัแข็ง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ TRICK EYE MUSEUM  เคล็ดลบังานศิลปะแห่งภาพ ท่ี
ท  าให้ท่านไดต่ื้นตาต่ืนใจกบัศิลปะแนวใหม่เป็นภาพวาดในลกัษณะ 3 มิติเหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจาก
แผน่เฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหม่ เป็นความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพ
สามมิติท่ีรวมทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง โดยให้
ผูช้มเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เม่ือผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ  ในพิพิธภัณฑ์มีภาพงานช้ินโบว์แดงให้ทุกท่านได้
สนุกสนานกบัการแอ็คชัน่ท่าทางต่างๆกบัภาพแนวมิติท่ีรูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์ 
โดยมีตวัอย่างการจดัวางท่าทางไวข้า้งรูป ให้ท่านไดเ้ก็บภาพประทบัใจกนัอย่างเต็มอ่ิม จากนั้น ชมโลกแห่งน ้ าแข็งท่ี
เยน็สุดๆ ท่ี ไอซ์ มิวเซ่ียม ICE MUSEUM พร้อมงานศิลปะท่ีแกะสลกัดว้ยน ้ าแข็งสวยงามมากมาย เช่น ห้องรับแขก
น ้าแขง็ หอ้งครัวสลกัดว้ยศิลปะรูปแบบต่าง ๆ รูปตน้คริสมาส รูปหวัใจ เปียโนน ้าแขง็  อุโมงคน์ ้ าแข็ง ให้ท่านถ่ายรูปได้
ตามอธัยาศยัหรือจะลองลงไปนอนในโลงน ้ าแข็งแปลงร่างเป็นท่านเคาทแ์ดรกคิวล่า ก่อนกลบั อยา่พลาด !! เล่นสไลด์
เดอร์น ้าแขง็ 

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
JIMDAK ไ ก่ อ บ ซี อ๊ิ ว วุ ้น เ ส้ น  เ ป็ น
เมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่
ผดัรวมกบัวุน้เส้น มนัฝร่ัง แครอท พริก 
และซอสด ารสชาติคล้ายกับไก่พะโล้
สูตรเกาหลี ทานกับขา้วหอมอร่อย รส
เผด็ถึงเคร่ือง 

 



 

     

 

บ่าย จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงท่ี จากนั้นน าท่านสู่ SUPERMARKET ท่านสามารถช้อปป้ิงเพื่อซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือมอบ
ใหก้บัญาติสนิทมิตรสหายท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือเรียกไดว้า่ (PRODUCT SUPERMARKET) เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต ท่ี
ส่งสินคา้ขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นสินคา้ จ  าพวก ส่งออกทั้งส้ินอาทิเช่น มาม่าเกาหลี, กิมจิ, สาหร่าย,ขนมสไตล์เกาหลีท่ีเด็กๆ
ช่ืนชอบเชิญท่านเลือกซ้ือของฝากตามอธัยาศยั 

...... พร้อมกนัท่ีสนามบินอนิชอนเพื่อเช็คอิน 

...... น าท่านเดินทางจากสนามบินนานาชาติอินชอน โดยไฟลบิ์น ….  สู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ ...  

สายการบิน  เทีย่วบินที ่ เส้นทาง เวลาออก เวลาถึง  
THAI AIRWAYS (TG) TG 657 อินชอน – กรุงเทพ 21.20 01.10 

THAI AIRWAYS (TG) TG 635 อินชอน – กรุงเทพ 17.30 22.50 

KOREAN AIR (KE)  KE 651 อินชอน – กรุงเทพ 18.05 21.45 

KOREAN AIR (KE)  KE 659 อินชอน – กรุงเทพ 19.45 23.50 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาทวัร์รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินตามท่ีระบุในรายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะกรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน และ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋า ไม่เกิน 23 กก.ต่อ 2 ใบ (KOREAN AIR ) / 20  กก.ไม่จ  ากดัจ านวนช้ิน ต่อ ท่าน (TG ) 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเส้นทางน าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (ออกใบเสร็จแยกตั๋วและค่าทวัร์เท่าน้ัน) 

ราคาทวัร์ไม่รวม 
 ค่าทปิคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 45,000  วอน  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ี

สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  
 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  
 
 

ในกรณีผู้เดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาในการตรวจเข้า-ออกเมอืง ทั้งประเทศไทยและเกาหล ีอนัเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป
ในทางผดิกฎหมายการหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอืน่ๆ ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบ

และไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนบริษทัน้ันๆ 
 



 

     

 

หมายเหตุ 
 เท่ียวบินราคาและรายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 
 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น(ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้นบริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้ 
 ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน ** ชาวต่างชาติ เพิม่ 80 $ / ท่าน *** 
 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ

จลาจลหรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองหรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินหากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือเพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษกรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้ ก่อนการเดินทางพร้อมช าระงวดแรก 10,000บาท ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่อาจเดินทางดว้ยเหตุใด
ก็ตาม ตอ้งแจง้ใหท้ราบ อยา่งนอ้ย 20 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

 ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
กรณยีกเลกิการเดินทาง 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 6-14 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกเลิกการเดินทาง 1 – 6 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลกิการเดินทาง ในวนัเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเขา้เมือง จะ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋ท่านละ 5,000 บาท และอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 


