
 

 

รหัสทัวร ZAT1902656 
ทัวรเกาหลี EASY KOREA SKI ICE FISHING 6 วัน 3 คืน (XJ) 
เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง (1 ปมคีรัง้เดียว)  -  สกีรีสอรท - ไรสตรอเบอรร่ี – สวนสนุกเอเวอรแลนด 
โซลทาวเวอร - ฮอกเกนามู – พระราชวงัชางด็อกกุง -  คลองชองเกชอน- ชอปปم�งตลาดเมียงดง 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
23.30 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

อาคาร 1 ช้ัน3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน Air Asia X โดยมี
เจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน** ราคา
ทัวรไมรวมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครือ่ง โดยทานสามารถเลือกซื้ออาหารและ
เคร่ืองด่ืมไดบนเคร่ืองบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

* ประเทศเกาหลีใตไมอนุญาตใหนําอาหารสด จําพวก เน้ือสัตว พืช ผัก ผลไม เขาประเทศ หากฝ�า
ฝน จะมีโทษปรับและจบั ท้ังน้ีขึ้นอยูกบัดุลพินิจของเจาหนาท่ีศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง ** * 
สายการบิน Air Asia X ไมอนุญาตใหเลือกที่น่ัง ระบบจะเปนระบบสุมที่น่ัง ไมสามารถรีเควสท่ีน่ัง
กอนได หากตองการเลือกที่น่ังจะมีคาใชจายเพ่ิมเติม * ทานสามารถโหลดกระเป�าสัมภาระลงใต
ทองเคร่ืองบินโดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 กิโลกรมั (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเครื่องได 7 กิโลกรัม* 
 
วันท่ี 2 ทาอากาศยานอินชอน – เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง (1 ปมคีรัง้เดียว)  -  สกรีีสอรท  
02.35 น. เหิรฟ�าสูกรุงโซล โดยสายการบิน AIR ASIA X เท่ียวบินที่ XJ 700 (บินประมาณ 

4.30 – 05.00 ช่ัวโมง 
10.05 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต โดยสาย

การบิน Air Asia X เท่ียวบินที่ XJ 700 ** สําหรับเท่ียวบินน้ี ไมมบีริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน กรุณารับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนขึ้นเคร่ืองบิน ใชเวลา
บินประมาณ 5 ช่ัวโมง 25 นาที ** (ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 
ช่ัวโมง) กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพ่ือความสะดวกในการนัดหมายเวลา **หลังทุกทาน
ผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย จากน้ันน้ําทานสู 
เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง หน่ึงปมีเพียงครั้งเดียว โดยเทศกาลน้ีถกูเสนอใหเปนเทศกาล
ตัวอยาง ของกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเท่ียวเกาหลี เปนเทศกาลฤดูหนาวที่
ยิ่งใหญและดึงดูดนักทองเท่ียวมาเยือนทุกป สนุกสนานและเพลิดเพลินกับการตกปลา
น้ําแข็งโดยการเจาะน้ําแข็งเปนรูวงกลม และนําเบ็ดไปตกปลาใตน้ําแข็ง (ราคาทัวรรวม
คาอุปกรณตกปลา) 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : (เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง มีประมาณ ชวงวันท่ี 04 มกราคม – 26 มกราคม 
2563) ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ทางผูจัดไมสามารถกําหนดได  ในกรณีท่ีลานตกปลา
น้ําแข็งยังไมแข็งตัว (โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเปนสิ่งสําคัญ) และเทศกาลประกาศ
เล่ือนวันเปดเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการทัวรทดแทนเปน 
>>  หมูบานสีลูกกวาด หรือ Paju Provence << ต้ังอยูท่ีเมืองพาจู จังหวัดคยองก ีซึ่งอยูติด
กับชายแดนของเกาหลีเหนือเปนหน่ึงในสถานท่ียอดนิยมที่นักทองเท่ียวนิยมไปกันเปนจํานวน
มาก เน่ืองจากเปนสถานท่ีอันแสนจะนารัก อีกท้ังยังเปนสถานท่ีๆ ใหบรรยากาศแบบยโุรป ใน
สไตลของฝร่ังเศส นอกจากน้ียังเปนโลเคชั่นยอดฮิตท่ีภาพยนตร หรือ ละครยอดฮิตหลายเร่ือง 
คนสวนใหญจะรูจกัและเรียกกันในช่ือวา "หมูบานสีลูกกวาด" ซึ่งจะสังเกตไดจากสีของบานแต
ละหลังที่มีสีสันสดใสสะดุดตาชวนมองเปนอยางมาก ไมวาจะเปนสีของตัวบาน หนาตาง หรือ
ประตู กม็ักถูกทาสีอยางสดใส หมูบานสไตลฝร่ังเศสแหงน้ีในแตละวันจะมีนักทองเท่ียวเขามา
เท่ียวชมถายภาพกันเปนจํานวนมากภายในหมูบานก็จะมีรานคาตางๆ หลากหลายให
นักทองเท่ียวไดเดินเลน หรือแวะชมกันอยางเพลิดเพลินเลยคะ ไมวาจะเปนรานขายของนารักๆ 
รานอาหาร รานกาแฟ รานเบเกอร่ี รานขายเคร่ืองครัว รานขายตนไมดอกไม หรือรานไอศกรีม 

 
 



 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บรกิารทานดวย เมนู คัมจาทัง หรือ 
Gamjatang  แกงซี่โครงหม ูซึ่งจะใสผักและมันฝร่ัง เน้ือหมูติดซี่โครงนุมมากๆ รสชาติ
แกงก็จัดจาน ทานคูกับขาวสวยรอนๆ 

 
 
 
 
 

 
 

นําทานเดินทางไปสัมผัสความสนุกสุดมันสกับการเลนสกีบนลานสกีขนาดใหญ ณ สกรีี
สอรทท่ี ซึ่งลานสกีแหงน้ีจะมีความทาทายใหทานไดสัมผัสดวยเนินหิมะ ประกอบไปดวย
เนินสกีถึง 2 เนินดวยกนั แบงเปนเนินสกีสําหรับผูฝกหัดเลน 1 เนิน, และเนินสําหรับผูท่ี
เลนชํานาญแลว 1 เนิน มีเวลาใหทานไดสนุกกับการเลนสกีอยางเต็มท่ี สําหรับทานท่ีไม
เลนสกี หรือ สโนสเลด ก็สามารถถายรูปรอบๆ ลานสกี หรือ หาเครือ่งดื่ม ของวาง 
รอนๆ ทานตามรานคาในรีสอรทตามอัยธยาศัย  (ไมรวมคาเชาชุดสกแีละอุปกรณสกี
ประมาณทานละ 50,000 วอน)    

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนูโอซัมบูโกกิ หรือ OSAM หมู

และปลาหมึกผัดน้ําคลุกคลิกยางบารบคิีวหมกัสไตลสมัยใหมเกาหลีคนตางประเทศนิยม
รับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดยการนําบารบีคิวหมูปลาหมกึลง
ในกระทะคร่ึงวงกลมพรอมน้ําซุปปรุงรส 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  นําทานสู OAK VALLEY SKI RESORT, VIVADI SKI RESORT หรือเทียบเทา 

โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 
5-7 วันกอนเดินทาง  

 
วันท่ีสาม ไรสตรอเบอรร่ี – สวนสนุกเอเวอรแลนด – โซลทาวเวอร 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเยี่ยมชมไรผลไมสงออกที่สําคัญในฤดูหนาว ที่ ไรสตรอเบอรร่ี เชิญทานล้ิมรสสต
รอเบอรร่ีเกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายในไรสตรอเบอรรี่อยางแทจริง ทานจะไดพบกับ
วิถีชีวติชาวไรสตรอเบอรรี่ของเกาหลี วามีวิธีการปลูกอยางไรจงึไดผลสตรอเบอรรี่ท่ี
ขนาดใหญเปนพิเศษและหวานหอมชวนนารับประทานเปนที่ช่ืนชอบของชาวเกาหลีเอง

และชาวตางชาติ และยังเปนผลไมสงออกของประเทศอีกดวย ชมวิธีการปลูก การดูแล
รักษาผลสตรอเบอรรี ่และทานยังสามารถเลือกเก็บสตรอเบอรร่ี และเลือกชิมไดจาก
ภายในไร พรอมทั้งยังสามารถซื้อกลับไปฝากคนทางบานไดดวย 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บรกิารทานดวย เมนู หมยูางเกาหลี หรือ คาล

บ้ี เปนอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติกลมกลอม โดยนํา



 

 

หมูสวนท่ีติดกบักระดกูไปยางบนเตาถานแบบด้ังเดิม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ เครื่อง
เคียงหลากชนิด น้ําจิ้มเตาเจี้ยว และน้ําซุปสาหราย รบัประทานคลายกับเมี่ยงคําของไทย  

 
 จากน้ันนําทาน เพลิดเพลินกับ เอเวอรแลนด (รวมบัตรเครื่องเลนไมจํากัดรอบ) ถือวา

เปนสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญที่สุดของเกาหลี ต้ังอยูท่ี เมืองยงอิน โดยมีบรษิัทซัมซุงเปน
เจาของ เอเวอรแลนดน้ันถือวาเปนเหมือน “ดิสนียแลนดเกาหลี” เลยก็วาได แถมถกู
นิตยสาร Forbes จดัอันดับใหเปน 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก ในที่ ค.ศ. 
2005 โดยแตละปจะมีนักทองเท่ียวมาเยือนสวนสนุกแหงน้ีกวา 9 ลานคน ท่ีต้ังของสวน
สนุกเอเวอรแลนดน้ันเหมือนสวนสนุกในฝนจริงๆ เพราะอยูทามกลางหุบเขาและ
ธรรมชาติ สวยเหมือนในเทพนิยาย ดานในถูกแบงออกเปน 5 โซนใหญๆ เติมเต็ม
ความสุขของทานสนุกสนานกับเครื่องเลนตางๆ ไมจํากดัชนิด พรอมทั้งบรรยากาศ
หนาวๆ        โรแมนติคๆ  

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บริการทานดวย เมนู บีบมิบบั และ ชาบูชาบูสุกี้

สไตลเกาหลบีนหมอไฟรอนๆ ประกอบดวยหมูสไลด และผักสดนานาชนิด เสิรฟพรอม
น้ําซุปรอนๆ และเสนอูดงซึ่งขาดไมไดในการทาน ชาบูชาบู พรอมขาวสวยเสร์ิฟ พรอม 
ขาวสูตรดั่งเดิมของเกาหลีซึ่งนําเอาขาวสวย ผักตางๆ เชน ถัว่งอก ผกักาดเห็ดหอม 
สาหราย และซอสสีแดงมาผัดรวมกนั ซึ่งก็จะไดรสชาติแบบเกาหลีจริงๆ    



 

 

 
 
 

 
 
 

 
นําทานสู  โซลทาวเวอร หรือ นัมซาน ทาวเวอร ไมรวมคาลิฟต  เปนหน่ึงในแหลง
ทองเท่ียวสําคัญของเมืองโซล เปดใหบริการมาต้ังแตป 1980 ต้ังอยูบนยอดเขานัมซัง 
สูง 236 เมตร ใหววิเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ พาโนรามา นับวาเปนหน่ึงในทาว
เวอรที่ใหวิวสวยท่ีสุดในเอเชีย โซลทาวเวอร ไดรับการ renovate ใหมป 2005 จงึได
ช่ือใหมเปน N Seoul Tower โดย N ท่ีเพ่ิมขึ้นมาน้ันยอมาจาก new look หรือ 
รูปแบบใหม โดยมกีารปรับเปลี่ยนและพัฒนาการตางๆ ทั้งการใหแสงไฟท่ีหลากหลาย

และสวยงามขึ้น รวมถงึภายในท่ีตกแตงใหม โดยมรีานอาหารบนหอคอยท่ีจะหมุน
ครบรอบทุกๆ 48 นาที ชื่อวา N Grill และหองน้ําตกแตงสไตลอวกาศ จดุไฮไลทท่ี
พลาดไมไดเลยเมื่อมาเท่ียว Seoul Tower น่ันก็คือ สถานท่ีคลองกุญแจช่ือดัง  Love 
Key Ceremony ท่ีมคีวามเช่ือวาคูรักท่ีมาคลองกุญแจท่ีจะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอด
กาล โดยที่จะเขียนขอความหรือช่ือของคูรักไวบนแมกญุแจ แลวนําไปคลองไวกบัราว
เหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower ยังเปนสถานท่ีถายทําละครเกาหลีแนวนารักๆ
เร่ือง“กับดักหัวใจยัยแมมด” อิสระใหทุกทานไดเดินเลนและถายรูปคูหอคอยตาม
อัธยาศัยหรือคลองกุญแจคูรัก 

ค่ํา        นําทานเขาสูท่ีพัก RAMADA GIMPO HOTEL, GALAXY HOTELหรือ เทียบเทา 
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-
7 วันกอนเดินทาง 



 

 

วันท่ีส่ี     ศูนยเครื่องสาํอาง – น้ํามันสนเข็มแดง – ฮอกเกนาม ู– พระราชวงัชางด็อกกุง -  โรงงาน
สาหราย -           ทําคิมบบั (ขาวหอสาหราย) + ชดุฮันบก - DUTY FREE – คลอง
ชองเกชอน- ชอปปم�งตลาดเมียงดง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   
นําทานไปชอปปم�ง COSMETIC SHOP เปนศูนยรวมของเคร่ืองสําอางของเกาหลี อาทิ
เชน ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนดเนมท่ีนําเขา
มาจากทั่วโลกอิสระทานเลือกซื้อไดตามอัธยาศัย รวมถึงเวชสําอางคยอดนิยม เชน สเต็ม
เซลลหนาเด็ก หนากาก LED ลด กระ ฝ�า จดุดางดํา , โบท็อกเกาหลี , ครมีหอยทาก , 
WATER DROP (ครมีน้ําแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม ซึ่งราคาถกูกวา
ท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันนําทานสู ศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง หรือ RED PINE ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงใน
ประเทศเกาหลีซ่ึงจะใชตนสนเข็มแดงจากยอดเขาท่ีประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช
เทคโนโลยีพรอมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใตออกมาเปนน้ํามันสนเข็มแดง ภูมปิระเทศ
ของประเทศเกาหลีเปนภูเขาประมาณ 70 เปอรเซ็นตโดยกวาจะมาเปนน้ํามันสนเข็มแดง
ได 1 แคปซูล ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัมมาสกดัเอาน้ํามันมาผลิตและ
วิจัยออกมาเปนน้ํามันสนสามารถชวยในการลดระดับไขมันในเสนเลือดไดอยางดี  
จากน้ันนําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที ่ศูนยสมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเปนสมุนไพรที่
ท่ัวโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันตางๆ วาเปนสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุงตบั
และดูและตับของเรา ซึ่งจะเปนสมุนไพรที่หาไดยากในปจจบัุน ทานจะไดชมการสาธิต 
การทดลองวาสมุนไพรชนิดน้ีมีคุณคาเพียงใดตอโลกใบน้ี ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�า
ลกึบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุน
ใหมนิยมนํามารับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตบัแข็ง ไมถูก
ทําลายจาการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี สารตกคางจากอาหารและยาแลว 



 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บรกิารทานดวย เมนู Samgyetang หรือ
เมนูไกตุนโสมอาหารวังในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเล่ืองช่ือของเมืองหลวง เช่ือกันวา

บํารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับใน
การตุนเสิรฟพรอมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกวา กักตรุกี เสนขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดํา และ
เกลือ) 
นําทานชม พระราชวังชางด็อกกงุ เปนพระราชวังหลวงวงัที่สองที่สรางตอจาก
พระราชวังคยองบกกุง ในป ค.ศ.1405 เปนพระราชวังทีม่ีความสําคัญอยางมากตอ
กษัตริยหลายๆ พระองคในราชวงศโชซอน ทีม่ีสภาพดีและสมบูรณที่สุดใน 5 พระราชวัง
หลวงทั้งหมดท่ียังคงเกบ็รักษาไว และท่ีน่ียังไดรับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO วาเปน 
มรดกโลกทางวฒันธรรม ในป 1997 ดวยคะ (ในเกาหลีมีอยู 11 ทีด่วยกัน หน่ึงในนั้น
เปนมรดกโลกทางธรรมชาติ คือ ซองซานอิลชุลบง ท่ีเกาะเชจู)  
 
 
 
 
 
 

 
นําทานเขาชม โรงงานสาหราย ของฝากที่มีช่ือเสียงของเกาหลี ผลิตสาหรายใหม สด ทุก
วันมีหลายรสชาติใหทานไดเลือกซื้อไปเปนของฝาก จากน้ันนําทาน เรียนรูวิธีการทํา
คิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆๆท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลวา 
สาหราย บับ แปลวา ขาว จะเปนแทงยาวๆ แลวเคาก็จะหั่นเปนช้ินๆพอดีคํา จิ้มกะโชยุ
ญี่ปุ�นหรือวาซาบิก็ได ตามรานอาหารก็จะมีทาํเปนพิเศษ คือมีผัดซอสมาใหจิ้มราดดวย 
พิเศษ!!! ฟรีใสชุดประจาํชาติเกาหลี ฮันบก 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 จากน้ันนําทาน ชอปปم�งสินคาปลอดภาษีท่ี ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop) ท่ีน่ีมีสินคาช้ัน

นําใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด อาทิ น้ําหอม เส้ือผาเคร่ืองสําอาง กระเป�า 
นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ จากน้ันนําทานชอปปم�งยาน เมียงดง หรือสยามสแควร
เกาหลี หากทานตองการทราบวาแฟช่ันของเกาหลีเปนอยางไร กาวลํ้านําสมัยเพียงใด
ทานจะตองมาท่ีเมียงดงแหงน้ี พบกับสินคาวยัรุน อาทิ เส้ือผาแฟช่ันแบบอินเทรน 
เคร่ืองสําอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหมในการชอปปم�งอีกรูปแบบหน่ึง ซึง่
เมียงดงแหงน้ีจะมวีัยรุนหนุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่น่ีกวาลานคนในแตละวัน อิสระ
อาหารเย็น เพ่ือใหทานไดเต็มอ่ิมชอปปم�งอยางจุใจ 

ค่ํา นําทานเขาสูท่ีพัก RAMADA GIMPO HOTEL, GALAXY HOTELหรือ เทียบเทา 
โรงแรมคอนเฟรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกคร้ัง โดยทางบริษัทจะสงใหกอน 5-
7 วันกอนเดินทาง 

 
วันท่ีหา      ศูนยโสม - Trick eye museum + Ice museum - ชอปปم�งฮงแด – Hyundai 

Premium Outlet - ซุปเปอรละลายเงินวอน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู ศูนยโสมรัฐบาล ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ป
ซึ่งถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมท่ีมี



 

 

คุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทยถงึ 2 เทากลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่
ทานรักและนับถืออีกไมไกลจากกันมากนัก จากน้ันนําทานชอปปم�ง ยานฮงแด อยูใกลกบั
มหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ท่ีมีชื่อเสียงมากของเกาหลีบรรยากาศจงึสดใสเต็มไปดวยหนุม
สาวชาวโซลในตอนกลางวันฮงแดเปนถนนท่ีสามารถเดินชอปปم�งในรานเส้ือสวยสุดอารต
แบบราคานักศึกษา และอัพเดตสตรีท สไตล จากแฟช่ันนิสตาตัวจริงสวนกลางคืนเปน
แหลงปารตี้ท่ี chic สุดในโซล จากน้ันนําทาท้ังชม ถายภาพ 3 มติิ เคล็ดลับงานศิลปะ
แหงภาพ” ที่ทําใหทานไดต่ืนตาต่ืนใจกบัศิลปะแนวใหมเปนภาพวาดในลักษณะ 3 มิติ
เหมือนภาพวาดมีชีวิตและหลุดออกมาจากแผนเฟรมภาพแนวคิดรูปแบบใหมเปน
ความคดิสรางสันและจินตนาการของการสรางภาพโดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ี
รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตรและการซอนภาพโดยกระตุนความเคลื่อนไหวของภาพใหมี
มิติเหมือนจริง ชม พิพิธภัณฑน้ําแข็ง ปะติมากรรมน้ําแข็งต้ังอยูในกรุงโซลเปนสถานท่ีจัด
โชวน้ําแข็งแกะสลักนักทองเท่ียวสามารถสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นติดลบกวาสิบองศาและ
ชมน้ําแข็งท่ีถูกแกะสลักออกมาเปนรูปรางตางๆ ไดอยางนาอัศจรรย  

เท่ียง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บรกิารทานดวย เมนู จมิดัก หรือ Jimdak 
เปนไกพะโลผัดกับวุนเสน และผักอรอยมากมายเสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ พรอมเครื่อง
เคียงตางๆ 

 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสูเมือง กิมโป ชอปปم�ง Hyundai Premium Outlet  เปนชอบปم�งเอาท
เลตขนาดใหญของอาณาจักรฮุนได รานสินคาแบรนดเนมระดับโลกมากมาย หลายพัน
รานคา  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย เมนู บุลโกกิ (Bulgoki) อาหาร
เกาหลีท่ีขึ้นช่ืออีกอยางหน่ึง เปนเน้ือสัตวซอสบารบคิีวเกาหลี ปรุงสกุใชเทคนิคการยาง
แบบด้ังเดิม นํามาขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิกะทะรอน พรอมผักและเคร่ืองเคียงตางๆ เวลา
กินใหกินกบัผัก กระเทียม และพริก หอเปนคําแลวจ้ิมน้ําจิ้ม 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซ้ือของ ซุปเปอรมาเก็ตละลาลเงินวอน สาหราย ขนม
ตาง ๆ  ช็อกโกแลตหินซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนม
โสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เคร่ืองสําอางโสม เปนตน  และยังมี
หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปบเปโร (ป�อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี)  สมควรเวลานํา
ทานเดินทางสูสนามบิน 
 

วันท่ี 6 ทาอากาศยานอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                                           
00.20 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง โดยสายการบิน Air Asia X 

เท่ียวบินที่ XJ 703 ** ราคาทัวรไมรวมบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง โดยทาน
สามารถเลือกซื้ออาหารและเครื่องด่ืมไดบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง **ฃ 

04.20 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
พรอมกับความประทับใจ 

 
อัตราคาบริการ 
กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ 1 ทาน 

พักหองละ 2 ทาน 
พักเด่ียว 

::ราคาโปรโมชั่น!!!ไมมรีาคาเด็ก:: 
07 - 12 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 
08 – 13 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 
09 – 14 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 
14 – 19 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 



 

 

15 – 20 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 
16 – 21 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 
22 – 27 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 
23 – 28 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 
24 – 29 มกราคม 2563 18,900.- 7,500.- 
ราคาอ่ืนๆ 

1. เด็กทารก INFANT (อายุต่ํากวา 2 ป) ราคา 8,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชต๋ัวเคร่ืองบิน ราคา 9,900 บาท 

 
ไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง ทานละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,600 บาท) 

ขออนุญาตเก็บคาทิปทุกทานท่ีสนามบินไทย 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาทิป ในกรณีที่ไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง (ต.ม.) 
ในการ เขา-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต 
กรุณาชําระคามดัจําทานละ 10,000 บาท  หลังจากจองภายใน 3 วนั 
หากไมชําระภายในเวลาท่ีกําหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดท่ีน่ังตามเงื่อนไข 
 
*** กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนท่ีพอใจ 
แลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง *** 
 
**พาสปอรตควรมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง** 
 
ขอควรทราบ : 
 1.ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมือง (ต.ม.)ในการ 
เขา-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม
รับผิดชอบและไมคืนคาใชจายตางๆท้ังสิ้น เน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตวัแทนบริษัทแลว 
 2.การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ี
เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ�า อากาศ และสถานการณในการเดินทางขณะน้ันแตจะคํานึงถงึความ



 

 

ปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชนของหมูคณะเปนสําคัญ โดยไมทําใหมาตรฐานของการ
บริการลดนอยลง 
 3.ขอความรวมมือในการลงรานรัฐบาลตามโปรแกรมกําหนด เชน รานศูนยโสมรัฐบาล, 
ศูนยสมุนไพรบํารุงตับศูนยสมุนไพรสนเข็มแดง, ศูนยเครื่องสําอาง, Duty free ไมมกีารบังคบัซื้อ
แตอยางใด แตขอความกรุณาตองลงใหครบทุกราน 
 4.ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน  
หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชตั๋วเคร่ืองบินและท่ีพักใน
ราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวนั ทางบรษิัทจะคิดคาดําเนินการ
ในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD  (กอนซ้ือทัวร จะตองแจงความประสงคที่เปนจริง เพ่ือทางผู
จัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม) 

รายละเอียดสําหรับการอัพท่ีน่ังบนเคร่ืองบินและการซื้อน้ําหนักกระเป�า 
สายการบินแอรเอเชียเอ็กซ ใหบรกิารดวยเครือ่งบิน Air Bus A330 



 

 

หมายเหตุ 
- น่ังของ STANDARD SEAT จะเปนระบบสุมที่น่ัง ไมสามารถรีเควสท่ีน่ังได 
- สามารถอัพเกรดไดเฉพาะท่ีน่ัง Hot Seat เทาน้ัน ที่น่ัง Premium ต๋ัวกรุปไมสามารถ

อัพเกรดได  
- ไมอนุญาตใหทารกและเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 12 ป น่ังในโซนปลอดเสียง (Silence Zone) 

แถวที ่7-14 
 
กรณีตองการซื้อน้ําหนักกระเป�าเพ่ิม (จากปกติที่สายการบินกําหนดขาไปและขากลับทานละไมเกิน 
20 กิโลกรัม) 
มีคาใชจายเพ่ิมเติมดังน้ี 
- เพ่ิม 05 กิโลกรัม = 500 บาท/ทาน/เท่ียวบิน 
- เพ่ิม 10 กิโลกรัม = 800 บาท/ทาน/เท่ียวบิน 
- เพ่ิม 20 กิโลกรัม = 1,800 บาท/ทาน/เท่ียวบิน 

 
ราคาทัวรน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัดไปกลับพรอมกรุป 

น้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กิโลกรัมตอทาน/ห้ิวขึ้นเครื่องได 7 กโิลกรัม 
 คาภาษีสนามบินทุกแหง 
 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักหองละ 2 – 3 ทาน จํานวน 3 คืน  
 บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ 
 คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตางๆตามรายการระบุ 
 คารถรับ-สงและนําเท่ียว พรอมหัวหนาทัวรชาํนาญงานและมัคคุเทศกทองถิ่น ตลอดการ

เดินทาง 
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 

 
อัตราน้ีไมรวม 
 คาทิปไกด และคนขับรถ ประมาณ  50,000 วอนหรือ 1,600 บาท ตอทานตลอดทริป 

สวนหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจ 



 

 

 คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน หนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาซักรดี คาอาหารเครื่องด่ืม
นอกเหนือรายการ  

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และ หัก ณ ท่ีจาย 3 %    
 คาน้ําหนักกระเป�าเกิน 20 กิโลกรัม  /  คาวีซาสําหรับหนังสอืเดินทางตางดาว หรือ

ชาวตางชาติ 
 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ถึง 20 คนขึ้นไป 

 ในกรณีท่ีสายการบินประการปรบัขึ้นภาษีน้ํามนั ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา
ภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง 

 ต๋ัวเครื่องบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเลื่อนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ใน

กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ โดยบริษัทฯ จะ
คํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกดิเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการ
บิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหาจราจร 
อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง 
หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง 

 กรณีท่ีสถานท่ีทองเท่ียวใดๆ ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการ
ทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาใชจายไมวากรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมปีฏิเสธมิใหเดินทางเขา-
ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครองครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไม
วากรณีใดก็ตาม  



 

 

 กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน 

 ชําระคามดัจํา ทานละ 10,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน  
 ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 
 กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100% 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บคาใชจาย 100% ของราคา

ทัวรทั้งหมด 
 กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษัทฯ 

ตองมีการการันตีมดัจําท่ีน่ังกับทางสายการบิน รวมถงึเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight 
และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวา
ยกเลิกกรณีใดกต็าม 

 เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทาํใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัวได 
เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 
 

ขอแนะนําเพ่ิมเติม สําหรับผูเดินทางไปทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต 
1. ผูเดินทางที่ยังคงสภาพการเปนนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเปนนักศกึษาจาก

สถาบันการศึกษาเปนภาษาอังกฤษติดตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณี 
2. ผูเดินทางที่เปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนตางๆ กรุณา

เตรียมบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษอาจจะตองใชใน
บางกรณี 



 

 

3. ผูเดินทางที่ทําเลมพาสปอรตใหมเน่ืองจากเลมเกาหมดอายุใหพกหนังสือเดินทางเลมเกาติด
ตัวไปดวยอาจจะตองใชในบางกรณีกรุณาพกบัตรเครดติ (ถามี) และเงินสดติดตวั ทั้งเงินวอน
และเงินสกุล USD กองตรวจคนเขาเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี อานเอกสารโปรแกรมทัวร
ในละเอียดชัดเจน ทั้งสถานท่ีทองเท่ียว,เที่ยวบิน,วันเดินทาง เพ่ือประโยชนแกตวัทานเองใน
กรณีท่ีตองตอบคําถามท่ีดาน 


