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อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลี�ยนแปลงคา่ต ั&วเครื�องบนิภาษสีนามบนิภาษนํี,ามนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ/ในการปรบัราคาขึ,นตามสายการบนิ*** 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดี�ยว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ
วนัที� 1-5 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 2-6 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 4-8 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที� 8-12 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 9-13 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

วนัที� 11-15 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 12-16 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 13-17 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 14-18 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 15-19 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 20-24 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 21-25 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 22-26 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วนัที� 23-27 มนีาคม 61 15,999 15,999 5,000 7,999  

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 6,000 บาท 
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วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ              ( - / - / - ) 
19.00  น. คณะพรอ้มกนัทีKสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั,น 4 ประต ู7 เคานเ์ตอร ์P สายการบนิ 

JINAIR (LJ) มเีจา้หนา้ทีKของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 
22.40 น. เหนิฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิจนิแอร ์เที�ยวบนิที� LJ004 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 5.30 – 06.00 ชัKวโมง) 
วนัที�สอง สนามบนิอนิชอน – ถนนเทพนยิาย – ยา่นไชนา่ทาวน ์- พาจ ูพรเีมี�ยม เอาทเ์ล็ท - พพิธิภณัฑถ์ํ ,าควงั

เมยีง – สะพานกระจกใสโซยงักงั - ซวูอน                                                                       ( - / L / D ) 
06.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิKนเร็วกวา่ไทย 2 ชัKวโมง) หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่ถนนเทพนยิาย ซองวลุดง (Songwol-dong Fairy Tale Village)
เป็นถนนเล็กๆในเมืองย่าน Jung-gu 
ออกแบบและตกแต่งตามผ นังบ า้น 
กําแพง รวมทั gงทางเดิน ใหเ้ป็นไปตาม
เทพนิยายหรือการ์ตูนของดิสนีย์ เช่น 
เรืKอง อลาดนิ สโนไวท ์หรือปีเตอร์แพน 
เป็นตน้ จากนัgนเดนิทางสู ่อนิชอน ไชน่า
ทาวน  ์(Incheon China Town) เกดิขึgน
ชว่งปีเดยีวกับการเปิดทา่เรอือนิชอน เมืKอ
ปีค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพืgนทีKพิเศษ
ใหก้ับชาวจนีในยุคนัgนคอืราชวงศฉ์ิง ในอดตีเคยมรีา้นขายของประเภท
ตา่งๆ ทีKมาจากเมอืงจนี เป็นยา่นทีKมรีา้นอาหารทีKมกีลิKนอายความเป็นจนี
อยูม่ากทีKสดุ แลว้ยา่นนีgยังเป็นไชน่าทาวนเ์พยีงแหง่เดยีวในเกาหลดีว้ย  

เทีKยง บริการอาหารกลางวัน (มืgอทีK 1) เมนูไก่บารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ี
(DAKGAKBI) อาหารเลืKองชืKอโดยการนําไก่บาร์บีคิว มันหวาน 
กะหลํKาปล ีตน้กระเทยีม ซอส และขา้ว มาผัดรวมกันบนกระทะแบนสดํีา 
คลุกเคลา้ทุกอย่างใหเ้ขา้ทีK รับประทานคู่กับผักกาดเกาหลแีละเครืKอง
เคยีงตา่งๆ 

บา่ย จากนัgนนําท่านเดนิทางสู่ พาจู พรเีมี�ยม เอาทเ์ล็ท (Paju Premium 
Outlet) อสิระใหท้่านไดเ้ลือกซืgอสนิคา้    แบรนด์เนมชืKอดังทั gงของ
เกาหลีและต่างประเทศ  จากนัgนนําชม พพิธิภณัฑถ์ํ ,าควงัเมียง 
(Gwangmyeong Cave) ในอดตีคอืเหมอืงถา่นหนิ ตั gงแตส่มัยยคุอาณา
นิคมญีKปุ่ น เป็นสถานทีKสําคัญแห่งหนึKงทางประวัตศิาสตรข์องประเทศ
เกาหล ีตั gงอยูท่ีKจังหวัดคยองกโีด กําเนดิขึgนในปี 1912 กอ่นจะถกูทิgงรา้ง
ในปี 1972 ปัจจุบันไดก้ลายเป็นสถานทีKทอ่งเทีKยวแหง่ใหม ่ภายในถํgามี
จัดแสดงโลกใตนํ้gา Cave Aqua World ใหไ้ดช้ม และมหีอ้งโถงในการ
จัดแสดงดนตรีและศลิปะอกีดว้ย นําท่านเดนิทางสู่เมืองชุนชอน ชม
สะพานกระจกใสโซยงักงั (Soyanggang Sky Walk) ทีKข ึgนชืKอวา่ยาว
ทีKสดุในเกาหล ีเชญิทกุทา่นพสิจูน์ความหวาดเสยีวกันสักหน่อย มคีวามยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอยีมโฮ 
เวลาทีKเดนิอยูบ่นสะพานแหง่นีgจะสามารถมองเห็นววิดา้นลา่งใตส้ะพานทีKเป็นทะเลสาบไดอ้ยา่งชดัเจน สมควรแก่
เวลา นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซวูอน 

คํKา บรกิารอาหารคํKา (มืgอทีK 2) เมนูโอซมั บลูโกก ิ(Osam Bulgogi) หมแูละปลาหมกึ หมกัทานกบันํ ,าซุปรอ้นๆ
รสกลอมกลอ่ม 

ที�พกั  NEW M HOTEL / JM HOTEL / BENIKEA RIO หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที�สาม ป้อมปราการฮวาซอง – น ั�งรถไฟหวัมงักร (รวมต ั&ว) – สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– ทงแดมนุ – โซล 
                       ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มืgอทีK 3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําคณะเดนิทางสู ่ป้อมปราการฮวาซอง   
(Hwaseong Fortress) เป็นสิKงกอ่สรา้ง
ขนาดใหญ ่ตั gงแตย่คุโจซอน(Joseon) สรา้ง
ขึgนชว่งปี ค.ศ. 1794-1796 เป็นป้อม
ปราการประจําเขต Suwon-si ของจังหวัด
เคยีงกโีด เพืKอเป็นรากฐานสําหรับการสรา้ง
เมอืงใหมใ่นบรเิวณนีg กําแพงของป้อม
ปราการมคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร มปีระต ู
4 ประตใูนแตล่ะทศิ และมรีปูแบบทางสถาปัตยกรรมทีKย ิKงใหญแ่ละงดงาม ถกูขึgนทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางดา้น
ประวัตศิาสตรเ์มืKอปีค.ศ. 1997 สรา้งขึgนดว้ยอฐิโดยจะมรีขูนาดทีKพอดสํีาหรับใชเ้ป็นจดุยงิปืน หรอืธนูไดเ้ชืKอกนัวา่
เป็นการสรา้งทีKมกีารใชเ้ทคโนโลยทีีKทันสมยัมากทีKสดุแหง่หนึKงของยคุนัgน นําทา่นน ั�งรถไฟหวัมงักร (Dragon 
train) ชมรอบๆป้อม ใชเ้วลานัKงชมประมาณ 30 นาท ี

เทีKยง บรกิารอาหารกลางวัน (มืgอทีK 4)  เมนูหมูยา่งเกาหล ี(PORK  GALBI) เป็นอาหารพืgนเมอืงเกาหลทีีKเลืKองชืKอ
และรูจั้กกันดทัีKวโลก โดยนําหมสูว่นทีKตดิกับกระดูกไปยา่งบนเตาถา่นแบบดัgงเดมิเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และ
เครืKองเคยีงหลากชนดิกบันํgาจิgมเตา้เจีgยวสตูรเฉพาะและนํgาซปุสาหรา่ย  

บา่ย จากนัgนทา่นเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์
(Everland) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีKใหญท่ีKสดุ
ของประเทศเกาหลใีต ้ตั gงอยูท่า่มกลางหบุเขา 
เชญิทา่นทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชม
ขบวนพาเหรดแฟนตาซจีากตัวการต์นูสดุน่ารัก 
เตมิเต็มความสขุของทา่นสนุกสนานไปกบัเครืKอง
เลน่ตา่งๆ ไมจํ่า  กดัชนดิพรอ้มทั gงบรรยากาศสดุ
โรแมนตกิทา่มกลางสวนสวยทีKจะผลัดเปลีKยนจัดแสดงดอกไมน้านาชนดิตามฤดกูาลตลอดทัgงปี สมควรแกเ่วลา 

คํKา บรกิารอาหารคํKา (มืgอทีK 5) เมนู สุก ี,สไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ (SHABU SHABU) คลา้ยกับสุกีgยากีg มี
สว่นผสมตา่ง ๆ เชน่ ผัก เนืgอหัKนบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรงุจะนําวัตถตุา่ง ๆ เหลา่นีgจุ่มแชล่งในนํgาเดอืด 
หรอืนํgาซปุ และปลอ่ยทิgงไวส้กัพัก จากนัgนนําสว่นผสมอยา่งอืKน เชน่ เตา้หู ้บะหมีK ลงตุน๋ใหเ้ขา้กนั แลว้รับประทาน
โดยจุม่ลงในซอส 

 หลังอาหาร อสิระทา่นเดนิยา่นทงแดมุน (Dongdaemun) แหลง่ชอ้ปปิgงทีKชืKอไดว้า่ใหญท่ีKสดุในเอเชยี ซึKงตั gงอยู่
บรเิวณประตูเมอืงโบราณทางทศิตะวันออก ท่านสามารถซืgอสนิคา้หลากหลายประเภท อาท ิเสืgอผา้บรุุษ-สตรี 
รองเทา้บรุุษ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขัดหรอืของทีKระลกึ อาท ิชดุเครืKองครัว ถงุน่องถงุเทา้ ผา้พันคอ ทา่นจะได ้
สมัผัสกบับรรยากาศการชอ้ปปิgงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ 

ที�พกั  INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที�ส ี� ศนูยโ์สม - ศนูยนํ์ ,ามนัสนเข็มแดง – พระราชวงัถอ๊กซู - หมูบ่า้นเกาหลโีบราณ - วดัโชเกซา - ศนูย ์

เคร ื�องสําอาง - ดวิตี, ฟร ี- เมยีงดง      ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มืgอทีK 6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัgนนําทา่นเดนิทางสูศู่นยโ์สมเกาหล ี(Red ginger) ซึKงรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีKมอีาย ุ6 ปี
ซึKงถอืวา่เป็นโสมทีKมคีณุภาพดทีีKสดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซืgอโสมทีKมคีณุภาพดทีีKสดุและนํา
กลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ทีKท่านรักและนับถอืทางบา้น นําท่านสูศู่นยนํ์ ,ามนัสนเข็มแดง (Red 
pine) ซึKงผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึKงจะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขามาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยี
พรอ้มกับการวจัิยทีKประเทศเกาหลีใตอ้อกมาเป็นนํgามันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็นนํgามันสนเข็มแดงได ้1 
แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกดัเอานํgามันมาผลติและวจัิยออกมาเป็นนํgามัน สามารถ
ชว่ยในการลดระดับไขมันในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ีจากนัgนพาคณะเขา้ชมพระราชวงัถ็อกซูกุง (Deoksugung 
palace) ซึKงเป็นหนึKงในหา้พระราชวังของราชวงศโ์ช
ซอน พระราชวังแห่งนีgเป็นทีKประทับของเจา้ชายวอ
ลซาน ซึKงเป็นพีKชายของกษัตรยิซ์องจอง ในยคุของ
กษัตรยิโ์กจอง ซึKงเป็นกษัตรยิอ์งคก์อ่นสดุทา้ยของ
ราชวงศโ์ชซอน ทรงประทับทีKพระราชวังนีg แมแ้ต่
ภายหลังจากทีKทรงถูกบังคับใหส้ละราชสมบัตโิดย
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ญีKปุ่ นในปี ค.ศ. 1907 พระองคท์รงประทับอยูท่ีKพระราชวังนีgจนสิgนพระชนมใ์นปี ค.ศ. 1919 กษัตรยิซ์นุจองซึKงเป็น
โอรส  และเป็นกษัตรยิอ์งคส์ุดทา้ยไดพ้ระราชทานชืKอพระราชวังนีgซ ึKงเรียกในปัจจุบันว่า ถ็อกซกูุง ซึKงแปลว่า 
พระราชวังแหง่อายยุนืยาวและมัKนคง จากนัgนเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเกาหลโีบราณ (Bukchon hanok) เป็นอกีหนึKง
สัญลักษณ์ของเกาหล ีท่ามกลางตกึรามบา้นชอ่งทีKทันสมัยของกรุงโซลนัgน หมู่บา้นแห่งนีgก็ยังคงรักษาอาคาร
บา้นเรอืนในสมัยโบราณม ีกลิKนอายของเกาหลใีนยคุเกา่แก ่

เทีKยง  บรกิารอาหารคํKา (มืgอทีK 7) เมนู ไกตุ่น๋โสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนยิมในวังหลวงในสมัยกอ่น ปัจจบุนัเป็น
  อาหารเลืKองชืKอของเมอืงหลวงเชืKอกนัวา่บํารงุและเสรมิสขุภาพ ภายในตัวไกจ่ะมขีา้วเหนียว รากโสม พทุราแดง 
  และเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครืKองเคยีงทีKเรยีกวา่กกัตกุ ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยดําและเกลอื 
บา่ย  จากนัgนเดนิทางไปชม วดัโชเกซา (Jogyesa Temple) หรอืทีKคนไทยเรยีกวา่ “วัด
  พระยิgม” ในอดตีนัgนวัดแหง่นีgเป็นเหมอืนศนูยก์ลางของศาสนาพทุธนกิายเซนใน
  เกาหล ีซึKงเป็นวัดเกา่แกแ่ละมชีืKอเสยีงเป็นอยา่งยิKง เมืKอเดนิเขา้มาในวัดนีgส ิKงแรกทีKจะ
  สงัเกตเุห็นก็คอืตน้ไมใ้หญท่ีKดา้นหนา้  ประตทูางเขา้ มคีวามสงูถงึ 26 เมตร  
  สว่นอาคารหลักของวัดนัgนมอีายุมากกว่า 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ชืKอว่า 
  Daeungjeon สรา้งขึgนในปี 1938 ภายในมพีระประธานสทีองขนาดใหญ ่3 องค ์ซึKง
  ชาวเกาหลเีชืKอกนัวา่มคีวามศักดิ�สทิธิ�จงึนยิมไปนมัสการในวันสําคัญตา่งๆ จากนัgนนํา
  ทา่นสู ่ศนูยเ์ครื�องสําอาง (Cosmetic gallery) เป็นศนูยร์วมของเครืKองสําอางของเกาหล ีอาท ิ 
  ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีKนําเขา้มาจากทัKวโลก อสิระท่าน เลอืก
  ซืgอไดต้ามอัธยาศัย จากนัgนนําท่านชอ้ปปิgงสนิคา้ปลอดภาษีทีKดวิตีgฟรี (Duty Free Shop) ทีKนีKมสีนิคา้ชั gนนํา ให ้
  ทา่นเลอืกซืgอมากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ินํgาหอม เสืgอผา้ เครืKองสําอาง กระเป๋า นาฬกิา เครืKองประดับ ฯลฯ 
คํKา  บรกิารอาหารคํKา (มืgอทีK 8) เมนู บาบคีวิ บฟุเฟ่ต ์

จากนัgนนําทา่น ชอ้ปปิ, งยา่นเมยีงดง (Myeongdong) หากทา่นตอ้งการทราบว่าแฟชัKนของเกาหลเีป็นอยา่งไร 
กา้วลํgานําสมัยเพียงใด ท่านจะตอ้งมาทีKเมียงดงแห่งนีg พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสืgอผา้แฟชัKนแบบอนิเทรน 
เครืKองสําอาง   แบรนดดั์งของเกาหล ีพบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปปิgง ซึKงเมยีงดงแหง่นีgจะมวีัยรุ่นหนุ่มสาว
ชาวโสมไปรวมตัวกนัทีKนีKกวา่จํานวนมากในแตล่ะวัน 

ที�พกั  INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัที�หา้ ศนูยส์มนุไพรฮอกเกนาม ุ- ศนูยพ์ลอยแอมเมทสิ - N TOWER – ยา่นฮงแด – ทรคิอายและไอซม์วิ

เซยีม (ไมร่วมคา่เขา้)  – ซปุเปอรม์าเก็ต - สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ        ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มืgอทีK 9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัgนนําทา่นเดนิทางไปดแูลสขุภาพกนัทีKศูนย์
สมนุไพร ฮอกเกนาม ู(Heotgaenamu) ซึKงเป็น
สมุนไพรทีKทัKวโลกรวมถงึสถาบันต่างๆยอมรับว่า
เป็นสมุนไพรทีKมีคุณภาพดีทีKสุดในการบํารุงตับ
และดูแลตับของเรา เป็นสมนุไพรทีKหาไดย้ากใน
ปัจจุบนั ทา่นจะไดช้มการสาธติการทดลองตัวยา
จากสมุนไพรชนิดนีgมี ฮอกเกนามู เป็นตน้ไมท้ีK
เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีKปราศจากมลภาวะ
และระดับสงูเหนือนํgาทะเล 50-8  00 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพืKอชว่ยดูแลตับใหส้ะอาด
แข็งแรง นําทา่นชมศูนยเ์จยีระไนพลอยแอมมาทสิ (Amethyst) ชาวเกาหลนียิมพลอยสมีว่งพลอย และถอืวา่
เป็นอัญมณีนําโชคและสุขภาพของผูท้ีKเกดิวันเสาร์ นําท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล หรอื N SEOUL 
TOWER (ไม่รวมค่าลฟิท ์ทา่นละ 400 บาท หรอื 10,000 วอน) ถอืไดว้า่เป็นสัญลักษณ์ทีKสําคัญแหง่หนึKงของ
กรุงโซล บางครั gงถูกเรียกวา่ “นัมซาน ทาวเวอร”์ (NAMSAN TOWER) ตามสถานทีKตั gงคอืบนภเูขานัมซาน เป็น
หอคอยทีKมคีวามสงูจากฐานประมาณ 236.7 เมตร มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับนํgาทะเล ถกูสรา้งขึgนในปี 
ค.ศ. 1969 ถือว่าเป็นหอคอยเมือ  งทีKสูงทีKสุดในโลกตดิ 1 ใน 18 อันดับของโลก เปิดใหนั้กท่องเทีKย  วและ
ประชาชนทัKวไปไดเ้ขา้ชมครัgงแรก เมืKอปี ค.ศ. 1980 ได ้ภายในแยกเป็น 3 โซน ไดแ้ก ่TOWER , PLAZA และ 
LOBBY เป็นจดุทีKสามารถชมความงดงามของกรุงโซลไดทั้ gงยามกลางวันและยามคํKาคนื ชมทัศนียภาพของแมนํ่gา 
Han ซึKงไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ภาพตกึรามบา้นช่องทีKเรียงราย และลอ้มรอบไปดว้ยทวิเขา BUKHAN และ
เทอืกเขา INWANGSAN อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอย  หรอืคลอ้งกญุแจคูรั่กตามอธัยาศัย นํา
ทา่นเดนิทางสู ่ยา่นฮงแด ถนนสาย ART ชืKอ "ฮงแด" ยอ่มาจาก "ฮงอกิ แดฮักเกยีว" (แปลวา่ มหาวทิยาลัยฮ
งอกิ) เรยีกแบบยอ่ๆ เลยกลายเป็น "ฮงแด"  ยา่นนีgมทัี gงรา้นอาหาร คอฟฟีK ช็อป ผับ บาร ์รา้นขายเสืgอผา้ รา้นขาย
เครืKองสําอาง และเกสเฮา้ส ์ราคาย่อมเยา  ถอืเป็นศูนยร์วมวัยรุ่นเด็กแนวชาวเกาหล ีนําท่านชม TRICK EYE 
MUSEUM (ไมร่วมคา่เขา้) ผลงานการสรา้งสรรคศ์ลิปะแนวใหมภ่าพวาดลวงตาสามมติ ิโดยทา่นจะไดส้นุกสนาน
กบัการถา่ยรปูแอ็คชัKนทา่ทางตา่งๆ กบัภาพแนวมติทิีKเกดิจากความคดิสรา้งสรรคจ์นิตนาการของการสรา้งภาพโดย
ใชเ้ทคนิคพเิศษจากภาพสามมติทิีKเหมอืนจรงิโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมีสว่นร่วมถ่ายภาพ สัมผัสอากาศหนาวสดุขั gว
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ภายใน ICE MUSEUM เป็นโซนนํgาแข็งแกะสลักรปูตา่งๆ อณุหภมูขิา้งใน ประมาณ - 4 องศา ใหท้า่นถา่ยรูปได ้
ตามอธัยาศัย 

เทีKยง บรกิารอาหารกลางวัน (มืgอทีK 10) เมนู จมิดกั (JIMDAK) หรอื ไก่อบซอี ิmววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลี
พืgนเมอืงดั gงเดมิ เป็นไกผั่ดรวมกับวุน้เสน้ มันฝรัKง แครอท พรกิ และซอสดํา เนืgอไกท่ีKนิKม รสชาตคิลา้ยกับไกพ่ะโล ้
สตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครืKอง 

บา่ย จากนัgนแวะซืgอของฝากทีKรา้นซุปเปอรม์าเก็ต (Supermarket) เลือกซืgอสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต 
ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสมในรปูขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครืKองสําอาง
โสม กมิจ ิเป็บเปโรห้รือป๊อกกีgเกาหลี ชนิราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นตน้ สมควรแก่เวลา นําคณะเดนิทางสู่
สนามบนิอนิชอน 

17.25 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ สายการบนิ JINAIR เที�ยวบนิที� LJ003   
21.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลี�ยนไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั�วเครืKองบนิไป-กลับ ตามรายการ   2. คา่อาหารทกุมืgอ ตามทีKระบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีKตา่งๆ ตามรายการ   4. คา่ทีKพักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และนําเทีKยวตามรายการ   6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีKม ี
7. คา่นํgาหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก.   8. หัวหนา้ทัวรนํ์าเทีKยวตลอดรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงืKอนไขตามกรมธรรม)์ 
10. นํgาเปลา่วันละ 1 ขวด   

 
ราคาทวัรไ์มร่วม   
1.    ภาษีมลูคา่เพิKม 7% และภาษีหัก ณ ทีKจา่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบกํากบัภาษี)  
2.    คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครืKองดืKมทีKสัKงเพิKม 
3. คา่นํgาหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีKหนักเกนิสายการบนิกําหนด ปกต ิ15 กโิลกรมั 
4. คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นทา่นละ 1,200 บาท หรอื 40,000 วอน (ในวนัเช็คอนิที�สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 
 
เง ื�อนไขการจองทวัร ์
*  กรณุาวางเงนิมดัจาํ ทา่นละ 5,000 บาท ชว่งเทศกาลมดัจาํทา่นละ 10,000 บาท ทีKนัKงจะถกูยนืยันเมืKอไดรั้บคา่มัด

จําแลว้เทา่นัgน 
*  คา่ทัวรส์ว่นทีKเหลอืทั gงหมดชําระ 30 วันกอ่นการเดนิทาง 
*  หลังจากชําระค่ามัดจําแลว้ สามารถเปลีKยนชืKอผูเ้ดนิทางได ้กอ่นทีKบรษัิทฯจะทําการออกตั�ว โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1-2 

สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเทา่นัgน 
เง ื�อนไขการเปลี�ยนวนัเดนิทาง หรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทาง 

• กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีKยนวันเดนิทางหรอืเปลีKยนชืKอผูเ้ดนิทาง
อยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทาง สามารถเปลีKยนไดเ้พยีง 1 ครั gงเทา่นัgน หากแจง้หลังจากนีg ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทาง
ทา่นใหมม่าแทนผูท้ีKไมส่ามารถเดนิทางได ้

* ต ั&วสายการบนิไมส่ามารถระบุที�น ั�ง ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกที�น ั�งโดยระบบสายการบนิ * 
การจดัที�น ั�งบนเครื�องบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

แตจ่ะทําการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ั,น งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น   

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหล ี 
จากเจา้หนา้ที�แรงงานไทยหรอืเจา้หนา้ที�ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงที�

ประเทศเกาหล ีทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ,นทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศเกาหลเีรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั&วเครื�องบนิ   
ท ั,งนี,แลว้แตท่างเจา้หนา้ที�ตรวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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B2K Holidays   บีทูเค ฮอลิเดย์ 

 

• กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลีKยนวันเดนิทางหรือเปลีKยนชืKอผู ้
เดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิ สามารถเปลีKยนไดเ้พยีง 1 ครั gงเท่านัgน หากแจง้หลังจากนีg ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีKไมส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีKยนวันเดนิทางหรอืเปลีKยนชืKอผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

 
เง ื�อนไขการยกเลกิ 
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิททัวรค์นืคา่ใชจ้่ายใหทั้ gงหมดตามยอดทีKผูจ้องชําระ (หากการเดนิทางนัgนตรงกับ

ชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีKตอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีKมกีารการันตคีา่มัดจําทีKพักโดยตรงหรอืโดยการผ่าน
 ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศแลว้ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 10,000 บาท  
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวร ์
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน บรษัิททัวรเ์ก็บคา่บรกิารทั gงหมด 100% 
 
หมายเหต ุ 
1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ/ในการออกทวัรต์ ั,งแต ่25 ทา่นขึ,นไป หากมลีกูทวัรต์ํ�ากวา่นี,อาจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึ,น 
2. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั gงสิgนหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีKยวบนิ การประทว้ง การนัด

หยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีKทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีKตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีK
กรมแรงงานทัgงจากไทย และตา่งประเทศซึKงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีKมคีวามประสงคท์ีKจะเดนิทางไปทอ่งเทีKยวเทา่นัgน 
4. ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั gงสิgน หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีKยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมืgอเพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

5.  กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อป ชําระเพิ�มรา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นทําการจองทกุคร ั,ง 

 
หมายเหต ุ: คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเที�ยวหลงัเวลาเครื�องลงแลว้ ประมาณ 2 ช ั�วโมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นที�ตดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพื�อความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเที�ยวอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
 


