
 

 

รหัสทัวร STV1902575 
ทัวรเกาหลี เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง หน่ึงปมีคร้ังเดียว 5 วัน 3 คืน (LJ) 
เกาะนามิ – สกรีีสอรท - ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร   - Everland –  ศูนยโสมเกาหลี – พลอ
ยอเมทีส  - ชมหอคอยโซลทาวเวอร คลองกญุแจคูรัก - ซื้อของฝาก ณ รานละลายเงินวอน 
(พักซูวอน 1 คืน / พักโซล 2 คืน) 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก       กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต) 
 
19.00 น. คณะพรอมกันท่ี ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิผูโดยสารขาออกชั้น 4 

ประตู….. เคานเตอร…… เคานเตอรสายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป�ายรับ
ท่ีสนามบิน == HAPPY TOGETHER  โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความ
สะดวกเช็คอินทต๋ัวเครือ่งบินและสัมภาระใหแกทาน…. 

 
หมายเหตุ เคานเตอรเช็คอินปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที ผูโดยสาร

พรอม ณ ประตูขึ้นเครือ่งกอนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี
 
22.25 น. เดินทางสู เกาหลีใต โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 004 (บริการ 
SNACK BOX บนเครื่อง) 
 
วันที่สอง อินชอน - เกาหลีใต – เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนาม”ิ แลนดมารคของเกาหลีท่ี

พลาดไมได “พาทานสนุกกับการตกปลาน้ําแข็ง” 1ป มีแคครั้งเดียวเทาน้ัน!!  
 
05.40+1 น. ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขา

เมือง และรับสัมภาระเรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลีใต เร็วกวา
ประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)  
จากน้ัน นําทานชมความงดงามของเกาะช่ือดัง เกาะนาม ิเกาะยอดฮิตท่ี ถือวาเปน
แลนดมารคของเกาหลีท่ีพลาดไมได อีกทั้งเปนเกาะช่ือดังท่ีใชเปนสถานที่ถายทําซี
รียเกาหลีช่ือดัง เพลงรกัในสายลมหนาว หรือ “Winter Love Song  จากน้ันนํา
ทานข้ึนเรือเฟอรรี่ขามฟากไปยังเกาะนามิใชเวลาเพียง 5 นาที เมื่อทานลองเรือ
ขามฟาก ทานจะไดชมวิวสวยๆรอบๆแมน้ํา และเมื่อเขาไปดานในเกาะทานตองอด
ใจไมไดที่อยากจะถายรูปตลอดทางเดิน ภายในเกาะตกแตงอยางสวยงามเพื่อ
ตอนรับนักทองเท่ียว 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หากวาหิมะตก “ ทานจะไดชมภาพบรรยากาศท่ีงดงามของเกาะนามเิต็มไปดวย
หิมะท่ีขาวโพลนปกคลมุทั่วทั้งเกาะ” จากน้ันนําทานไปถายรูปกบัจุดไฮไลทของ
เกาะ “ทิวตนสน และรปูปم�นพระเอกนางเอกซรีียเกาหลีเรื่องดัง Winter Love 
song “ใครท่ีมายงัเกาะนามิแลวไมไดเช็คอินที่น่ีถือวามาไมถึง” อิสระใหทาน
ถายรูปตามอัธยาศัย...นอกจากน้ี..ภายในเกาะนามิยังมีของอรอยๆ ใหทานเลือก
ทานคลายหนาว อาท ิรานซาลาเปาถั่วแดง รานแพนเคก รานไสกรอก รานมันเผา
รอนๆ หรือจะเลือกน่ังจิบกาแฟรอนๆ ในราน Coffee Shop จากน้ันไดเวลานัด
หมาย นําทานข้ึนเรือเฟอรร่ีกลับ 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนูทัคคาลบี ไกบารบีคิวผัดซอส
เกาหล)ี (1) 
บาย  จากน้ัน นําทาน รวมเทศกาลตกปลาน้ําแข็ง “ICE FISHING FESTIVAL 2020 

” ซึ่งเทศกาลน้ี 1 ป      มีแคครัง้เดียวเทาน้ัน ซึ่งจะจัดชวงเดือนมกราคมของทุกๆ 
ป เพราะในชวงเดือนมกราคม บริเวณ แมน้ํา จะหนาวเย็นจนเปนน้ําแข็งและมี
ความหนาประมาณ 30-40 ซ.ม. ซ่ึงสามารถรองรบัน้ําหนักเปนตันๆ นักทองเท่ียว
สวนใหญที่มาเยือนนับลานคนจะมาเทศกาลน้ีเพ่ือ ตกปลาเทราท ทีอ่าศัยอยูในน้ํา



 

 

เย็นที่มีอุณหภูมิต้ังแต 20 องศาเซลเซียสลงไป  (ไมรวมคาอุปกรณตกปลา) ** 
ราคาอุปกรณประมาณ 20,000 วอน หรือ 650 บาท ** วิธีการตกปลา คือ 
หยอนเหยื่อปลอม (ที่ทางเทศกาลเตรียมไวให ) ลงไปในรู จากน้ันกก็ระตุกไมเบ็ด
ตกปลาเบาๆ ใหเหมือนเหยื่อกําลังลอยไปลอยมาในน้ํา และปลาก็จะเขามากิน
เหยื่อ งายๆเพียงแคนี้ก็ทําใหทานตกปลาไดอยางสนุกสนาน)                              
ซึ่งนักทองเท่ียวท่ีตกปลามาได จะมีเจาหนาท่ีคอยนําปลาที่ตกไดไปยางใหทาน 
และภายในงานจะมีกิจกรรมสนุกๆ ทาความหนาว อาท ิการแขงขันจับปลาเทราท
ดวยมือเปลา                  การเลนสโนสเลด จักรยานปم�นบนลานน้ําแข็ง และอ่ืนๆ
อีกมากมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : (เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง มีประมาณ (ชวงวันท่ี 06 – 27 มกราคม 
2563)   

อางอิงจาก http://english.visitkorea.or.kr  ทั้งน้ีทั้งน้ันขึ้นอยูกบัสภาพ
อากาศ....ทางบริษัทฯไมสามารถกําหนดได กรณีเทศกาลเล่ือนวันเปด เน่ืองจาก
ลานน้ําแข็งยังไมแข็งตัวเต็มที ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการทัวรทดแทน
เปน >> พาทานไปชอปปم�ง พาจูเอาทเล็ท  
(ในกรณีที่น้ําแข็งยังไมแข็งตัวดี เพราะความปลอดภัยของลูกคาเปนส่ิงสําคัญ) 
 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  (เมนูชาบูชาบ ูSHABU SHABU) (2) 
 

ท่ีพัก CENTRAL PLAZA HOTEL  หรือ SUNSHINE HOTEL ระดับเทียบเทา 
3 ดาว 
 



 

 

วันที่สาม สนุกเต็มอ่ิมกบัการเลนสกี หรือ สโนสเลด ณ สกีรีสอรท - ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆ
จากไร สนุกกับเคร่ืองเลนนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND – ชอปปم�ง
เครื่องสําอาง Cosmetic Outlet – ชอปปم�งตลาดฮงแด แหลงรวมสินคาแฟชั่น 
(ยานมหาลัยฮงอิก) 

 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม (3) 

จากน้ันนําทานเดินทางสู สกีรีสอรท Oak Valley Ski Resort หรือ Yangji 
Pine Resort Ski Valley หรือระดับเทียบเทา นําทานไปสนุกกับการเลนสกีบน
ลานสกีขนาดใหญ ประกอบไปดวย เนินสกีสําหรับผูฝกหัดเลน 1 เนิน และ เนิน
สําหรับผูที่เลนชํานาญแลว 1 เนิน (ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี อาทิ 
ชุดสกี รองเทาสกี ไมโพล ราคาประมาณ 50,000 วอน) ใหทานไดสนุกกับการ
เลนสกีอยางเต็มที่ สําหรับทานที่ไมเลนสก ีหรือ สโนวสเลด ก็สามารถถายรูป
รอบๆ ลานสกี หรือหาเครื่องดื่มรอนๆ หรือของวางทานตามรานคาในรีสอรท
ตามอัยธยาศัย.. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
จากน้ันนําทานสู ไรสตอเบอรี่ นักทองเที่ยวมักจะเรียกวา สตอเบอเรอ เพราะผลสต
อเบอรี่ลูกโตมากๆ บางลูกโตเทาลูกละมุดบานเราเลย ใหทานไดเห็นแปลงปลูกสต
อเบอรี่ของคนเกาหลี ท่ีปลูกสตอเบอร่ีแบบไรสารพิษ ปลูกดวยวิธีธรรมชาต ิ
ผลผลิตท่ีอรอยปราศจากสารพิษ ใหทานสามารถชิมสตอเบอรี่ตามอัธยาศัย.... 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู Pork Calbi หมูยางเกาหลตีน
ตํารับ) (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาย จากน้ันพาทานสนุกสนานเต็มที่กับเคร่ืองเลนนานาชนิด ท่ี สวนสนุกเอเวอรแลนด 

(เลนไมจํากัดรอบ) เปนสวนสนุกกลางแจงท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ ต้ังอยูทามกลาง
หุบเขา ทานจะไดน่ังกระเชาลิฟท เพ่ือลงไปยังหุบเขาดานลางเพื่อสนุกกับเคร่ือง
เลน อาทิ  T-Express (รถไฟรางไม) เคร่ืองเลนที่เปนไฮไลทของสวนสนุกแหงน้ี 
พลาดไมไดเลยทีเดียว!!  รถไฟเหาะ ลองแกง การตูน 4 มิติ บานหมุน และในสวน
สนุกยังมีรอบการแสดงขบวนพาเหรดใหทานไดชมความนารักของตวัการตูนตางๆ 

 
 

ไฮไลทที่หามพลาด!! ทานจะไดชมความนารักของ หมีสีน้ําตาล ที่แสนรูสามารถทําตาม
คําสั่งของเจาหนาที่ที่ใหขนม ท้ังเดิน เตน และโยนลูกบอล รบัรองวาทานจะอดหลงรัก
ไมไดเลยทีเดียว อีกท้ังทานจะไดพบ แมเสือ พอเสือ สิงโตเจาป�า หมีดํา ไฮยีนา ฯลฯ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากน้ีภายในสวนสนุกยังมีรานคา อาทิ รานกาแฟ รานอาหาร รานพิซซา ราน
เส้ือผา และรานขายของฝากท่ีระลึกจากสวนสนุกเอเวอรแลนด ใหทานไดเลือกซื้อ  
สําหรับแฟนคลับ Line ในสวนสนุกแหงน้ียังม ีLINE FRIEND STORE  มีสินคา
นารักๆในรปูแบบตวัการตูน Line ใหทานเลือกซื้อมากมาย จากน้ันนําทานไปชอปปم�ง 
เคร่ืองสําอางปลอดภาษี  COSMETIC OUTLET เครื่องสําอางยอดนิยม เชน สเต็ม
เซลลหนาเด็ก หนากาก LED ลด กระ ฝ�า จุดดางดํา , โบท็อกเกาหลี , ครมีหอยทาก , 
WATER DROP (ครมีน้ําแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม ซึ่งราคาถกู
กวาที่เมืองไทยเกือบเทาตัว  

ค่ํา    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู จมิดัก ไกพะโลผัดกับวุนเสนเกาหลีแสนอรอย 
(5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ัน นําทานไป ชอปปم�งตอท่ี ตลาดฮงแด แหลงรวมสินคาแฟชั่นสําหรับวัยรุน อยู
ใกลกับมหาวิทยาลัยฮงอิก หน่ึงในมหาวิทยาลัยช่ือดังของประเทศเกาหลี ภายในถนน
เสนน้ีเต็มไปดวยรานคา 2 ขางทาง เส้ือผาแฟช่ัน รองเทา แวนตา กระเป�า รวมไปถงึ
รานแบรนดเนมอยาง H&M และ 3CE รวมถึงอาหาร รานกาแฟใหทานเลือกทา 
 



 

 

ที่พัก โรงแรม GALAXY HOTEL / HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเทา 3 ดาว 
 

วันที่ส่ี          น้ํามันสน - พระราชวงัเคียงบกกุง - ฮ็อกเกตนาม ู- โรงงานสาหราย + ใสชุดฮัน
บก  
                  ชอปปم�งสินคาแบรนเนมช่ือดัง ณ ดิวต้ีฟรี – ชอปปم�งเส้ือผา รองเทาแฟชั่น ณ  
               ตลาดเมียงดงช่ือดัง ( สยามสแควรเกาหลี )  

 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม  (6) 

จากน้ันพาทานไปชม  RED PINE  หรือ น้ํามันสนเข็มแดง  สมุนไพรช่ือดังท่ีไดรับ
ความนิยมมากในตอนน้ี สรรพคุณชวยลดระดับน้ําตาลในเสนเลือด  ชวยละลาย
ไขมันในเสนเลือด  ชวยลางสารพิษหรือดีท็อกเลือดใหสะอาดและเพ่ิมการ

ไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึ้น 
เหมาะกับผูป�วยโรคเบาหวาน 
ความดัน ไขมันอุดตันในเสนเลือด 
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ 
โรคไขขอเส่ือม  จากน้ันนําทานชม 
พระราชวังเคียงบกกุง เปนท้ัง
สัญลักษณและแหลงทองเท่ียวยอด
ฮิตของกรงุโซล หนาพระราชวงัจะ

มีทหารเวรยามผลัดเปล่ียนยืนประจําการ ซึ่งเปนที่นาสนใจของนักทองเที่ยวที่ได
ถายรูป พระราชวังท่ีมขีนาดใหญและเกาแกที่สุดในกรุงโซล สรางขึ้นในป 1394 
ในสมัยพระเจาแทโจ ราชวงศโชซอน ในชวงฤดูหนาว พระราชวังแหงน้ีจะปกคลุม
ไปดวยหิมะขาวโพลนสวยงาม จนตองเก็บภาพความประทับไวเลยทีเดียว  จากน้ัน
พาทานชม “ศูนยสมุนไพรฮอกเก็ตนามู” ชาวเกาหลีนิยมนํามารับประทาน เพื่อ
ชวยป�องกันโรคตับแข็งไมใหถูกทําลายจากการด่ืมกาแฟ บุหรี ่แอลกอฮอล สาร
ตกคางจากอาหารและยา    

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไกตุนโสม  (7) 
บาย จากน้ัน พาทานไปชม โรงงานสาหรายเกาหล ีใหทานไดชมกรรมวิธีในการผลิต

สาหรายเกาหลีแสนอรอย  พรอมชิมสาหราย หรือจะเลือกซื้อเปนของฝากกลับ
บานก็ได   จากน้ันพาทานไปสวยหลอแบบหนุมสาวเกาหลี  กับการสวมชดุประจํา
ชาติเกาหลี “ชุดฮันบก” ใหทานไดถายรูปตามอัธยาศัย  จากน้ันนําทานไปเรียนรู
เกี่ยวกับการ ทําคิมบับ (ขาวหอสาหราย) อาหารงายๆ ที่คนเกาหลีนิยม



 

 

รับประทาน “คิม” แปลวา สาหราย “บับ” แปลวา ขาว โดย วิธีการทํา จะหอเปน
แทงยาวๆ แลวหั่นเปนช้ินพอดีคํา จิ้มกับโชย ุญี่ปุ�นหรือวาซาบิก็ได   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําทาน  ชอปปم�งแหลงสินคาปลอดภาษี (ดิวต้ีฟรี) สินคาแบรนดเนม อาทิ 
นาฬิกา,แวนตา, กระเป�า, น้ําหอม เครื่องสําอางแบรนดชั้นดัง อาทิ 
SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ กระเป�าแบรนดดัง อาทิ 
MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL  ชอปปم�งตามอัธยาศัย  ยงัไมพอนําทาน
ไปชอปปم�งตอกันที่ “ ตลาดที่ฮอตท่ีสุดของเกาหล”ี ตลาดเมียงดง หรอื สยาม 
สแควรเกาหล ีตลาดแหงน้ีทานจะพบกับสินคา อาทิ เส้ือผาแฟช่ัน แบรนดดังตางๆ 
ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเทาแบรนด NIKE  Adidas และรองเทาที่
กําลังเปนที่นิยมในตอนน้ี fila  หรือจะเลือกชอปปم�งเครื่องสําอางเกาหล ีETUDE , 
THE FACE SHOP , MISSHA , IT’S SKIN ใหทานไดเลือกซื้อมากมาย ที่
สําคัญตลาดแหงน้ียังโดงดังเรื่อง Food Street อีกดวย เพราะนอกจากสินคา
แฟช่ันตางๆแลวยังมรีานอาหาร รานกาแฟ รานเคร่ืองดืม่ ขนมหวาน ไอศกรมี 
หลากหลายรานใหทานเลือกทานมากมาย อาทิ เครปสตอเบอรี ่มันฝร่ังทอด น้ํา
ผลไม กุงทอด ขาหมูทอด ไดฟุกุสตอเบอร่ี สายไหมสีรุง และ อาหารอรอยที่
นาสนใจอีกมากมาย 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ํา *** อิสระอาหารค่ํา เพ่ือใหทานไดชอปปم�งอยางจุใจ***    



 

 

ท่ีพัก  นําทานเขาสู โรงแรม GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับ
เทียบเทา 3 ดาว 
 
วันที่หา       ศูนยโสมเกาหลี – พลอยอเมทีส  - ชมหอคอยโซลทาวเวอร คลองกุญแจคูรัก    
                ซื้อของฝาก ณ รานละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ         

 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม (8) 

จากน้ันนําทานรูจักและเขาใจ สมุนไพรโสมเกาหล ีท่ีชวยเสริมความแข็งแรงใหแก
ระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยสวนรวม
สรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็งและเร็วๆ น้ี โสมเกาหลอีาจจะไดจด
ทะเบียนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก   จากน้ัน หากมีเวลา จะนําทานชมโรงงาน
เจียระไน พลอย อเมทิส แดนเกาหลเีปนแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพ
และนําโชค โดยมต้ัีงแตสีมวงออนเย็นตาจนถงึสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ี
จะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางห ูและสรอยขอมือ    
 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันนําทานสู หอคอย N’SEOUL TOWER (ไมรวมคาขึ้นลิฟท) นําทานยอน
รอยซีรียดัง “ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวรายกับนายตาง
ดาว) และ ซีรียเร่ือง F4  เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 
หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก  สูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล  อิสระให
ทานชมวิวบรรยากาศบานเมืองเกาหล ีหรือ จะคลองกุญแจคูรกั เพราะคนเกาหลีมี
ความเช่ือวาถามาคลองกุญแจคูรักท่ีน้ี “จะทําใหรักกันยืนยาวไมพรากจากกัน” 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูโอซัม บุลโกก ิ(9) 
จากน้ันนําทานเตรียมตวักลับกรุงเทพ แวะซื้อของฝากที ่“ รานละลายเงินวอน” 
สาหราย ขนมตางๆ ขาวพองรสชาติตางๆ เหลาโซจู หรือมามาเกาหลีท่ีมีใหเลือก



 

 

หลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเครื่องใชไฟฟ�า กระทะเกาหลีช่ือดัง ฯลฯ ใหทาน
เลือกชอปปم�งอยางจุใจ   
ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบินอินชอน เพ่ือทําการเช็คอินทตั๋ว
เครื่องบิน และ สัมภาระ.... 

 
17.10 น. เดินทางสูประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 003 (บริการ 
SNACK BOX บนเครื่อง) 
21.10 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวก
เราทุกคน………… 
 
** หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ  “กรุณาเลือกซื้อบัตร
โดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางได  ท้ังน้ีเพ่ือป�องกัน
ปญหาเท่ียวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
กรณีเกิดความผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน” (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิก
เท่ียวบิน มกีารยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลีย่นแปลง เน่ืองจากสายการ
บินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผล
ทางดานความปลอดภัยเปนตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไม
สามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี 
 

อัตราคาบรกิาร  

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็กมี
เตียง 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

วันที่ 01 – 05 มกราคม 2563 19,900 19,900 19,900 5,000 
วันที่ 02 – 06 มกราคม 2563 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 03 – 07 มกราคม 2563 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 04 – 08 มกราคม 2563 17,900 17,900 17,900 5,000 
วันที่ 05 – 09 มกราคม 2563 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 06 –10 มกราคม 2563 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 07 – 11 มกราคม 2563 17,900 17,900 17,900 5,000 



 

 

วันที่ 08 – 12 มกราคม 2563 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 09 – 13 มกราคม 2563 18,900 18,900 18,900 5,000 
   วันที่ 10 – 14 มกราคม 2563 18,900 18,900 18,900 5,000 
   วันที่ 11 – 15 มกราคม 2563 17,900 17,900 17,900 5,000 
วันที่ 12 – 16 มกราคม 2563 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 13 – 17 มกราคม 2563 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 14 – 18 มกราคม 2563 17,900 17,900 17,900 5,000 
วันที่ 15 – 19 มกราคม 2563 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 16 – 20 มกราคม 2563 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 17 – 21 มกราคม 2563 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 18 – 22 มกราคม 2563 17,900 17,900 17,900 5,000 
วันที่ 19 – 23 มกราคม 2563 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 20 – 24 มกราคม 2563 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 21 – 25 มกราคม 2563 17,900 17,900 17,900 5,000 
วันที่ 22 – 26 มกราคม 2563 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 23 – 27 มกราคม 2563 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 24 – 28 มกราคม 2563 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 25 – 29 มกราคม 2563 17,900 17,900 17,900 5,000 
วันที่ 26 – 30 มกราคม 2563 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 27 – 31 มกราคม 2563 16,900 16,900 16,900 5,000 
วันที่ 28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563 17,900 17,900 17,900 5,000 
วันที่ 29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563 18,900 18,900 18,900 5,000 
วันที่ 31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563 18,900 18,900 18,900 5,000 
 
 

 



 

 

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท ** 
*** ราคาจอยแลนดไมใชตั๋วเคร่ืองบิน ราคา 8,900 บาท *** 
 

** ขอควรทราบ ** 
1. กรุณาเตรียมเอกสารการทํางาน เชน หนังสือรับรองการทํางาน , นามบัตร , บตัร

พนักงาน                   หรือหากมีธุรกิจสวนตัวตองมีนามบตัร หากเปลี่ยนช่ือสกุลตอง
นําเอกสารมายืนยัน 

2. โปรแกรมทัวรอาจมีการสลับปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนางาน อาทิ 
หากมีฝนตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสถานการณหนางาน ) ไกด
และหัวหนาทัวรจะแจงใหทราบในแตละวัน  

3. รานชอปปم�งที่ทางรัฐบาลใหทัวรลง ตามที่ระบใุนโปรแกรมทัวร ขอความรวมมือลูกทัวรลง
ทุกราน ซื้อไมซื้อไมวากัน  ทางบริษัทฯไมมีนโนบายบังคับซื้อแตอยางใด ข้ึนอยูกบัความ
พึงพอใจของลูกคา  

4. ประเทศเกาหลีใตมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจ
สามารถซื้อได....แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทั้งส้ิน แตเปน
การบอกกลาวลวงหนา 

5. ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน  หาก
ทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชต๋ัวเคร่ืองบินและที่พัก
ในราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทางบริษัทจะคิด
คาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD*** 

 
อัตราน้ีรวม 

 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบั  กรงุเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ต๋ัวกรุป) และ คาภาษีสนามบิน

ทุกแหงที่ม ี  
 คาอาหารทุกมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2-3 ทาน  
 คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ    
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 15 กก. / ห้ิวข้ึนเคร่ืองได 10 กก.  
 มัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  



 

 

 คาประกันอุบัติเหตุประเภท มัคคุเทศก 2 (แผน 1) คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน 
1,000,000 

 
อัตราน้ีไมรวม 

 
 กรณีปรับเพ่ิมอัตราคาภาษีเช้ือเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว และ เก็บคาใชจายเพิ่มอีก 3,000 บาท สําหรับพาส

ตางชาต ิ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารใน

หอง, รวมถึงคาอาหาร  
และเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนา
ทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 

 คาทิปสําหรับคนขับรถ ไกดทองถิ่น หัวหนาทัวร (50,000 วอน หรือ 1,500 บาท) 
 ราคาตามโปรแกรมทัวร ยังไมรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษหีกั ณ ที่จาย 3% 

 
เงื่อนไขการชําระเงิน 

 
 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจํา 10,000 บาท สําหรบัการจองนับต้ังแตวันจองภายใน 2 วัน  

และ สวนท่ีเหลือท้ังหมดชําระกอนเดินทางอยางนอย 20 วัน (การไมชําระเงินคามัดจํา 
หรือ ชําระไมครบ หรือ เช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดๆ ผูจัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 
1. สําหรับผูโดยสารทีไ่มไดถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซาผานแลว แตจะมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามดัจําทั้งหมด 
2. ****ราคาดังกลาวเปนราคาโปรโมช่ัน ไมสามารถยกเลิกการจองไดทุกกรณ ี****  
3. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและ

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมกีารคืนเงินท้ังหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น  
4. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือคามดั

จําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศซึ่งไมอาจขอคืนเงินได 



 

 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา 
หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ 

 
หมายเหตุ 

 
 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็คาภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงไดตามประกาศสายการบิน...  
 รายการทองเท่ียวและรายการอาหารที่ระบุไว อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ โดย

ไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 
 หนังสือเดินทาง ตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับ

เฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจายชําระ
ขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตาง ๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออก
เดินทาง ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรอืใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือ
ไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใด ๆ รวมท้ังคาต๋ัวเครื่องบนิใหแกทาน) 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเท่ียวในประเทศ
เกาหลีหรือปญหาตาง ๆ ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบ หากทานมี
ความจําเปนตองรับฝากของจากผูอ่ืนเพ่ือที่จะนําไปยังประเทศ             น้ัน ๆ  หรือนํากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันวาตองไมเปนสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่ของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงข้ันประหารชวีิต เจาหนาท่ีจะไมรับฝากกระเป�าหรือส่ิงของใดใด 

 คณะเดินทางชวงวันหยดุ หรือ เทศกาลที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือ
เท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
ปรับราคาตามสถานการณท่ีมีการปรบัข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมกีาร
เรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามท่ีจองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุด
ลง ผูจัดถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบรกิารที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ 
ท้ังสิ้น เน่ืองจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบ
ผูจัดเปนตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบ
ชําระเต็มมีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมกีารยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ ผูจัดจะ



 

 

ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงนิ
ใหสําหรับคาบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมสิีทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  

 ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง และกรณีอ่ืนๆ 

 เน่ืองดวยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก กอนทานขึ้นเครื่องบิน กรุณา
แยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตวัข้ึนเครื่องบิน แยกใสถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปดสนิท 
โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1 ลิตร และตอง
นําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบ
เทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนด รวมถงึสิ่งของท่ีมีลักษณะ
คลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝาก
เจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําเขาผลิตภัณฑ
ท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอก เพ่ือ
เปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรบัใน
อัตราที่สูงมาก 
 
 
“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 
 

 


