
 

 

FTT2451 ทวัรเ์กาหลี Wonder Ice Fishing 5D3N 

 
 
 

 



  

บินดว้ยสายการบิน(TW):ข้ึนเครื่องท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 

TW102 BKK(กรุงเทพ) –ICN(อินชอน) 01.20-08.55 

TW101 ICN(อินชอน) –BKK(กรุงเทพ) 20.25-00.25 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกิน20ก.ก.และถือข้ึนเครื่องบินไดน้ ้าหนักไม่เกิน7ก.ก. 

**พาสปอรต์ตอ้งมีอายุใชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั** 

 

 

เกาหลี - เล่นสกีลานสกีรีสอรท์ – ตกปลาน ้าแข็ง 

5 วนั 3 คืน โดยสายการบินทีเวย ์

 
วนัแรก     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)   

21.00 น.    พรอ้มกันท่ีสนามบิน สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 

ประตู 6 เคาน์เตอร์ P สายการบินทีเวย ์(TW) มีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวย

ความสะดวกในเร่ืองเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าและการเช็คอินแก่ท่าน  

วนัที่สอง     กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน –เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง-      

                ลานสกีรีสอรท์                                                    (- /เท่ียง/เย็น) 

01.55 น.     เหิรฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบินTWAY เท่ียวบินท่ี TW102 (บินประมาณ 05 – 05.30ชัว่โมง) 

วนัที่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เยน็ 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)                                                                      

2 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน –  

เมืองชุนชอน – เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง – ลานสกรีีสอรท์  
      

CENTRAL PLAZA HOTEL   

       หรือเทียบเท่า  

3 
เมืองยงอิน - สวนสตรอเบอรี่ – วดัวาวูจองซา-สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ – 

โซล –  N SEOUL TOWER - ชอ้ปป้ิงฮงแด                      
   

SKYPARK HOTEL 

MYEONGDONG  

หรือเทียบเท่า  

4 
ศูนยโ์สมรฐับาล-ผ่านชมบลูเฮาส์-พระราชวงัเคียงบ๊อค – SHINSAEGAE 

DUTY FREE-COSMETIC SHOP  – ชอ้ปป้ิงตลาดเมียง                                                                                                        
   

SKYPARK HOTEL 

MYEONGDONG 

หรือเทียบเท่า 

5 

ท าคิมบบั–ฮอกเกตนามู สมุนไพรบ ารุงตบั-RED PINE สนเข็มแดง- 

THE HYUNDAI MALL - ซุปเปอร์ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน – 

กรุงเทพฯ               

 COUPON   



  

           
                               ***ไม่มีบริการอาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลบั*** 

  (รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครื่องท่านละ 20 กก. และสามารถถอืขึ้ นเครื่องไดไ้ม่เกิน 7 กก./ท่าน หาก

ท่านตอ้งการซ้ือน ้าหนักเพิ่ม ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเพิ่ม) 

 

 

09.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถิ่ นเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) 

เดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลสุดยิ่งใหญ่เทศกาลตกปลาน ้าแข็งหน่ึงปีมีเพียงครั้งเดียวจดัขึ้ นประมาณช่วงเดือนมกราคม

ของทุกปี(**หมายเหตุ... ก าหนดการเทศกาลตกปลาน ้าแข็งยงัไม่ระบุวนัท่ีแน่ชัดและอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งน้ี

ขึ้ นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศในแตล่่ะปี**)เทศกาลน้ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนนับลา้นคนต่อปีไม่วา่จะเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่จะ

มาเทศกาลน้ีเพื่อตกปลาเทรา้ท์ฉายาของมนัคือThe Queen of Valley หรือราชินีแห่งขุนเขาโดยปลาเทรา้ทภ์ูเขาจะอาศัย

อยู่ในน ้าเย็นท่ีมีอุณหภูมิตั้งแต่ 20 องศาเซลเซียสลงไปนับว่าเป็นปลาท่ีสวยงามและหายากซึ่งนักท่องเท่ียวท่ีตกปลามา

ไดส้ามารถน าปลามาท าเป็นซูชิหรือซาชิมิก็สามารถรบัประทานไดเ้ลยภายในงานจะมีกิจกรรมทา้ความหนาวต่างๆอาทิ

เช่นการแข่งขนัจบัปลาเทรา้ทด์ว้ยมือเปล่าตกปลาใตน้ ้าแข็ง 

 
(**ไมร่วมอุปกรณต์กปลา**) วิธีการตกปลา คือ หยอ่นเหย่ือปลอม (ท่ีทางเทศกาลเตรียมไวใ้ห ้) ลงไปในรู จากน้ันก็

กระตุกไมเ้บ็ดตกปลาเบาๆ ใหเ้หมือนเหย่ือก าลังลอยไปลอยมาในน ้า และปลาก็จะเขา้มากินเหย่ือ ง่ายๆเพียงแค่น้ีก็ท า

ใหท้่านตกปลาไดอ้ยา่งสนุกสนาน )   

เดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลสุดยิ่งใหญ่เทศกาลตกปลาน ้าแข็งหน่ึงปีมีเพียงครั้งเดียวจดัขึ้ นประมาณช่วงเดือนมกราคม

ของทุกปี(**หมายเหตุ... ก าหนดการเทศกาลตกปลาน ้าแข็งยงัไม่ระบุวนัที่แน่ชัดและอาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งน้ี

ขึ้ นอยูก่บัสภาพภูมิอากาศในแตล่่ะปี**)เทศกาลน้ีมีนักท่องเท่ียวมาเยือนนับลา้นคนต่อปีไม่วา่จะเป็นเด็กหรือผูใ้หญ่จะ

มาเทศกาลน้ีเพื่อตกปลาเทรา้ท์ฉายาของมนัคือThe Queen of Valley หรือราชินีแห่งขุนเขาโดยปลาเทรา้ทภ์ูเขาจะอาศัย

อยู่ในน ้าเย็นท่ีมีอุณหภูมิตั้งแต่ 20 องศาเซลเซียสลงไปนับว่าเป็นปลาท่ีสวยงามและหายากซึ่งนักท่องเท่ียวท่ีตกปลามา

ไดส้ามารถน าปลามาท าเป็นซูชิหรือซาชิมิก็สามารถรบัประทานไดเ้ลยภายในงานจะมีกิจกรรมทา้ความหนาวต่างๆอาทิ

เช่นการแข่งขนัจบัปลาเทรา้ทด์ว้ยมือเปล่าตกปลาใตน้ ้าแข็ง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (ม้ือที่ 1) เมนูบูลโกกิ เมนูอาหารดั้งเดิมของเกาหลีท่ีขึ้ นชื่อ เป็นเน้ือผดั 

         ซอสบารบ์ีคิวเกาหลีน ามาขลุกขลิกกบัซุปบุลโกกิกะทะรอ้น พรอ้มผกัและเครื่องเคียงต่างๆ เวลากินใหก้ินกบัผกั 

         กระเทียม และพริก ห่อเป็นค าแลว้จิ้ มน ้าจิ้ ม 



  

  
หลังจากนั้น น าท่านสู่ลานสกีขนาดใหญ่  YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเท่าประกอบไปดว้ยเนินสกีถึง 2 เนิน

ดว้ยกนัแบ่งเป็นเนินสกีส าหรบัผูฝึ้กหดัเล่น 1 เนิน,  และเนินส าหรบัผูท่ี้เล่นช านาญแลว้ 1 เนิน (ราคาทัวรย์งัไม่รวมค่า

อุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนวส์เลด กอนโดล่า หรือ เคเบิล **ขึ้ นอยูก่บัสถานท่ีวา่มีใหบ้ริการหรือไม่**) มีเวลาให้

ท่านไดส้นุกกบัการเล่นสกีอย่างเต็มท่ี ซึ่งปลอดภยัไม่มีอนัตราย เตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผา้พันคอ 

แว่นกันแดด เสื้ อแจ๊คเก็ตกันน ้า หรือผา้ร่ม และกางเกงรดัรูป ขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ทอ้งถ่ินก่อนลง

สนามจริง เพื่อความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั  

****ปริมาณของหิมะและการเปิดใหบ้ริการของลานสกีข้ึนอยูก่ับความเอ้ืออ านวยของอากาศ**** 

               
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 2) ชาบูชาบ ูสุกี้ สไตลเ์กาหลีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย หมูสไลด์

และผกัสดนานาชนิด เสิรฟ์พรอ้มน ้าซุปรอ้นๆ 

  
  

 

 

 

 

ที่พกั  L’ART HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สาม    เมืองยงอิน– วดัวาวูจองซา – สวนสตรอเบอรร์ี่ -สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– โซล –  

               N SEOUL TOWER - ชอ้ปป้ิงฮงแด                                                       (เชา้ /เท่ียง/-)   

เชา้         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของท่ีพกั (ม้ือท่ี3)  

น าท่านไป วดัวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) ตั้งอยูใ่นเมืองยงอิน จงัหวดัคยองกีโด เป็นวดัเก่าแก่ท่ีตั้งอยู่กลางภูเขา 

มีเศียรพระพุทธเจา้ขนาดใหญ่สีทองอร่ามดูโดดเด่น ซึ่งเป็นสญัลกัษณท่ี์ส าคญัของวดัน้ี เศียรพระพุทธรูปน้ีมีความสูงถึง 

8 เมตร วางตั้งอยูบ่นกองหินขนาดใหญ่ วดัแห่งน้ีสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทน

ความเมตตากรุณาของพระพุทธเจา้ในการรวมประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต ้ 



  

 

 น าท่านชิมสตรอวเ์บอรร์ี่สดสดจากไร่ ท่ี ไร่สตรอเบอรร่ี์เชิญท่านล้ิมรสสตรอเบอรร่ี์เกาหลีสดๆ ในบรรยากาศภายใน

ไร่สตรอเบอรร่ี์อย่างแทจ้ริง ท่านจะไดพ้บกบัวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอรร่ี์ของเกาหลี ว่ามีวิธีการปลูกอยา่งไรจึงไดผ้ลสตรอ

เบอรร่ี์ท่ีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารบัประทานเป็นท่ีชื่นชอบของชาวเกาหลีเองและชาวต่างชาติ และยงั

เป็นผลไมส้่งออกของประเทศอีกดว้ย ชมวิธีการปลูก การดูแลรกัษาผลสตรอเบอรร่ี์ และท่านยงัสามารถเลือกเก็บสตรอ

เบอรร่ี์ และเลือกชิมไดจ้ากภายในไร่ พรอ้มทั้งยงัสามารถซื้ อกลับไปฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย (หมายเหตุ: สามารถไปไร่

สตรอเบอรร่ี์ไดต้ั้งแต่เดือน ธ.ค. – เม.ย.เท่าน้ัน) 

             
เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 4) บริการ หมูยา่งเกาหลี หรือ คาลบ้ี เป็น อาหารพื้ นเมือง 

          เกาหลีท่ีเล่ืองชื่อและรูจ้กักนัดีทัว่โลกมีรสชาติกลมกล่อมโดยน าหมูส่วนท่ีติดกบักระดูกไปยา่งบนเตาถ่านแบบ 

          ดั้งเดิม เสิรฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ เคร่ืองเคียงหลากชนิด น ้าจิ้ มเตา้เจี้ ยว และน ้าซุปสาหร่าย รบัประทานคลา้ย 

          กบัเมี่ยงค าของไทย 

   

 
 
 
 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ถูกขนานนามว่า

เป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ประกอบไปด้วยโซนต่างๆ ดังน้ี Global Fair, Magic Land, 

European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านกา้วผ่านประตูเขา้ไปในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์พบกับ

อาคารทรงสวยท่ีตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวนัออก และอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเขา้กนัลงตวัแวะถ่ายรูป

สวยๆ ท่ีMagic Tree ตน้ไมแ้ฟนตาซีขนาดใหญ่ท่ีจะเปล่ียนธีมไปตามเทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คส าหรับ

นักท่องเท่ียว ใครชอบเครื่องเล่นหวาดเสียวตอ้งหา้มพลาดเด็ดขาดสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดไม่วา่จะเป็น รถไฟ

เหาะตีลังกา (Rolling X-Train)ที่เร็วสุดๆ  และตีลังกาถึง 2 รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เคร่ืองเล่นท่ีจะหมุนๆ



  

เหว่ียงๆใหห้วัใจเตน้รวักบัความสูงเกือบ 20 เมตรจากพื้ นดิน! ดบัเบิ้ ลร็อกสปิน (Double Rock Spin)ท่ีจะหมุนๆ ตีลงักา 

3 ตลบบนอากาศดว้ยความสูงท่ีแทบกลั้นหายใจ เรือเหาะไวกิ้ ง (Columbus Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจา้

เรือเหาะยกัษ์ท่ีจะเหวี่ยทุกคนขึ้ นไปสูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศาและไฮไลค์ท่ีพลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งน้ี รถไฟ

เหาะรางไม ้(T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไมท่ี้สูงชนัเป็นอนัดับ4 ของโลกซึ่งมีความชนัถึง77 องศาและวิ่งดว้ยความเร็ว

104 กิโลเมตร/ชัว่โมง 

          
น าคณะขึ้ นภูเขานัมซาน เป็นท่ีตั้งของหอคอยเอ็น โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER)1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูง

ท่ีสุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์

ไดร้อบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองไดถึ้งเขาพกูกัซนั และถา้หนัไปยงัทิศตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น ้าฮนักงั เป็น

อีกหน่ึงสถานท่ี ท่ีสุดแสนจะโรแมนติก ไม่วา่จะเป็นยามกลางวนัหรือกลางคืน และไม่วา่จะฤดูไหนๆ ท่ีน่ียงัคงไดร้บัความ

นิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานท่ีคลอ้งกุญแจคู่รักท่ียอดนิยมของนักท่องเท่ียว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อว่าหาก

ไดม้าคลอ้งกุญแจดว้ยกนัท่ีน่ี และโยนลูกกุญแจลงไปจะท าใหร้กักนัมัน่คง ยืนยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่าขึ้ น

ลิฟต ์และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกัส าหรบัคลอ้ง ท่านสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได ้**  

     
อิสระชอ้ปป้ิงย่านฮงแด HONGDAE อยู่ใกลก้บัมหาวิทยาลัยศิลปะฮงอิก ท่ีมีชื่อเสียงมากของเกาหลีบรรยากาศจึง สดใส

เต็มไปดว้ยหนุ่มสาวชาวโซลในตอนกลางวนัฮงแดเป็นถนนท่ีสามารถเดินชอ้ปป้ิงในรา้นเสื้ อสวยสุดอาร์ตแบบราคา

นักศึกษา และอพัเดตสตรีท สไตล ์จากแฟชัน่นิสตา้ตวัจริงส่วนกลางคืนเป็นแหล่งปารต้ี์ท่ี chic  

     **อิสระทานอาหารค า่ที่ ฮงแด มีอาหารหลากหลายใหท้่านเลือกทาน*** 

ท่ีพกั SKYPARK HOTEL MYEOUNGDONG หรือเทียบเท่า 

วนัที่สี่     ศูนยโ์สมรฐับาล – ผ่านชมบลเูฮาส ์- พระราชวงัเคียงบอ๊ค  - DUTY FREE - COSMETIC SHOP 

– ชอ้ปป้ิงตลาดเมียงดง                                                              (เชา้ /เท่ียง/เย็น)                                                                                            

เชา้      บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 5) 



  

น าท่านเดินทางสู่ ศูนยโ์สมรฐับาล ซึ่งรฐับาลรบัรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดี

ท่ีสุดชมวงจรชีวิตของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซื้ อโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลับไปบ ารุง

ร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนับถืออีกไม่ไกลจากกันมากนัก จากน้ันชมพระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเป็น

พระราชวงัไมโ้บราณท่ีเก่าแก่ท่ีสุด กวา่ 600 ปีก่อน ภายในพระราชวงัแห่งน้ีมีหมู่พระท่ีนัง่มากกวา่ 200 หลงั แต่ไดถู้ก

ท าลายไปมากในสมยัท่ีญี่ปุ่นเขา้มาบุกยึดครอง ทั้งยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทางการทหารและเป็นท่ีประทบัของกษัตริย ์ 

ปัจจุบันไดม้ีการก่อสรา้งหมู่พระท่ีนัง่ท่ีเคยถูกท าลายขึ้ นมาใหม่ในต าแหน่งเดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน ้าเคียง

เฮวรู ท่ีซึ่งเคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ(ใหเ้วลาท่านเช่าชุดฮันบกสวยๆหนา้พระราชวังและ

ถ่ายรูปตามอธัยาศยั ราคาเช่าชุดไม่รวมในค่าทวัร)์  

 
      จากน้ันน าท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop)ท่ีน่ีมีสนิคา้ชั้นน าใหท้่านเลือกซื้ อมากมายกวา่ 

      500ชนิด อาทิ น ้าหอม เสื้ อผา้เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ 

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ม้ือท่ี 6) เมนูขา้วย าเกาหลีบิบิมบบั มีส่วนผสมของขา้วสวย ผกั 

            ถัว่งอก หมู ไข่ดาว ซอสโกชูจงั คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั เมนูน้ีอร่อยมาก 

 
     หลงัจากน้ัน น าท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี ศูนยร์วมเครื่องส าอางแบรนดด์งัเกาหลี(COSMETIC SHOP)เช่น WATER 

      DROP (ครีมน ้าแตก), SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก), BOTOX (โบท็อกซ)์, ALOE VERA PRODUCT 

(ผลิตภณัฑจ์ากสมนุไพรวา่นหางจระเข)้ เป็นตน้ หลงัจากน้ัน น าท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี ศูนยร์วมเครื่องส าอางแบรนดด์งั

เกาหลี(COSMETIC SHOP)เช่นWATER DROP (ครีมน ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) ,BOTOX (โบท็

อกซ)์ ,ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภณัฑจ์ากสมุนไพรวา่นหางจระเข)้ เป็นตน้พิเศษ จากน้ันน าท่านเพลิดเพลินกบั

การชอ้ปป้ิงยา่นเมียงดง (Myeongdong Market) แหล่งละลายทรพัยใ์นดวงใจของสาวๆหลายคน ตลาดแห่งน้ีจะมี

เสื้ อผา้ กางเกง รองเทา้ น ้าหอม เครื่องส าอางทั้งแบรนดเ์นมชื่อดงั และโลคอลแบรนด ์รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และ

ศิลปินเกาหลี หรืออะไรท่ีวยัรุ่นตอ้งการก็สามารถหาไดจ้ากท่ีตลาดน้ีมีรา้นขายรองเทา้แบรนดด์งัอยา่งรา้น MBC MART 

ก็มีรองเทา้หลากหลายแบรนดด์งัใหเ้ลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA 

เป็นตน้ 

ค า่       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 7) เมนูจิมดกั เป็นไก่พะโลผ้ดักบัวุน้เสน้และผกัอร่อย 

 



  

ท่ีพกั  SKYPARK HOTEL MYEOUNGDONG หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้    ท าคิมบบั–ฮอกเกตนามู สมุนไพรบ ารุงตบั-RED PINE สนเข็มแดง-The Hyundai Shopping Mall- 

ซุปเปอรล์ะลายเงินวอน - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ               (เชา้ /เท่ียง/-)   

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 8) 

จากน้ันน าท่าน เรียนรูว้ิธีการท าคิมบบั(ขา้วห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆท่ีคนเกาหลีนิยมรบัประทานโดยการน าขา้วสุก

และส่วนผสมอื่นๆหลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจียว ปูอดั แฮม เป็นตน้ แลว้แต่วตัถุดิบท่ีท่านสะดวก วาง

แผ่บนแผ่นสาหร่ายแลว้มว้นเป็นแท่งยาวๆ จากน้ันหัน่เป็นชิ้ นพอดีค า ชาวเกาหลีนิยมรับประทานคิมบับระหว่างการ

ปิกนิก หรืองานกิจกรรมกลางแจง้ หรือรับประทานเป็นอาหารกลางวันเบาๆ โดยเสิร์ฟกับหัวไชเท้าดองและกิมจิ 

นอกจากน้ีคิมบบัยงัเป็นอาหารน ากลับบา้นท่ีเป็นท่ีนิยมทั้งในเกาหลีและต่างประเทศ น าท่านเลือกซื้ อ สมุนไพรฮอก

เกตนามู เป็นผลิตภณัฑผ์ลของฮ๊อกเก็ตนามูท่ีเติบโตกลางป่าดงดิบกวา่ 20 ปี มีสรรพคุณช่วยกรองสารพิษในตบั เหมาะ

ส าหรับคนท่ีท างานหนัก ด่ืมเหลา้ นอนดึก หรือเป็นไวรัสตับอักเสบ ตับแข็ง ใหท้่านอิสระเลือกซื้ อใหต้ัวเองและฝาก

ครอบครวัหรือญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรกั จากน้ันพาท่านไปศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง (RED PINE)เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจาก

น ้ามนัสน มีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกายไดเ้ป็นอยา่งดี 

          พาท่านไปชอ้ปป้ิงท่ี The Hyundai Mall หา้งท่ีใหญ่มากท่ีสุดในกรุงโซล ตั้งอยูแ่ถวยออิโด ภายในหา้งมีทั้งสินคา้แบรนด์ 

          เนมแฟชัน่ คาเฟ่น่ารกัๆ และรา้นอาหารมากมาย อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

         **อิสระอาหารกลางวนั ณ หา้งฮุนได เรามีคูปองใหท้่านละ 10,000วอน มีอาหารใหเ้ลือกทานมากมาย 

         เพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาในการชอ๊ปป้ิงค่ะ *** 

          แวะซื้ อของท่ี ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงินวอนสาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล๊ตหินซีเรียลช็อกโก  ผลิตภณัฑข์องใบแลt 

          รากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม โสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม เครื่องส าอางโสม เป็นตน้  และยงัมีหมอ 

          สุขภาพ  กิมจิ  เป็บเปโร ้(ป๊อก กี้ เกาหลี) ชินราเมง( มาม่าเกาหลี) สมควรเวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

20.25น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯมหานครโดยเที่ยวบินที่TW101 

00.25น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

                    **************************** 

**พาสปอรต์ควรมีอายุไม่ต  า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง ** 

ไม่รวมทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบินไทย 

กรุณาช าระค่ามดัจ  าท่านละ 10,000 บาท (ช่วงเทศกาลวนัหยุดยาว 15,000 บาท) 

หลงัจากจองภายใน 3 วนั หากไม่ช าระภายในเวลาท่ีก าหนด ทางบริษัทขออนุญาตตดัที่นัง่ตามเงื่อนไข 

ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเขา้เมือง (ต.ม.)ในการ เขา้-ออกทั้ง

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต ้อนัเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนีเขา้ออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบและไม่คืน

ค่าใชจ้า่ยตา่งๆทั้งส้ิน  เน่ืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนบริษัทแลว้ 

 



  

 
 

การเดินทางไปเกาหลี ตอ้งลงทะเบียน K-ETA ก่อนนะคา๊  

 

 

วนัเดินทางและอตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่/ท่าน 

พกัเด่ียว 
พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

11-15 ม.ค.2566 24,900.- 5,000.- 

14-18 ม.ค.2566 24,900.- 5,000.- 

18-22 ม.ค.2566 24,900.- 5,000.- 

24-28 ม.ค.2566 24,900.- 5,000.- 



  

 



  

รายละเอียดในการกรอกขอ้มูล K-ETA 

1.หนา้พาสปอรต์ถ่ายแบบชดัเจน(ตวัอยา่ง) 

2.รูปถ่าย หนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น พื้ นหลงัขาว 

 

3.เคยเดินทางไปเกาหลีหรือไม่ =  

4.เคยเดินทางไปประเทศอื่นหรือไม่ และ ก่ีครั้ง = 

5.อาชีพอะไร = 

6.เงินเดือน =  

7.เบอรโ์ทร + อีเมลล ์(ส าคญัมากทุกคนตอ้งมี) 

ส าคญัมาก!!! เอกสารทุกอยา่งตอ้งชดัเจน รบกวนถ่ายรูปใหช้ดัๆเพื่อ

แนบในระบบการลงทะเบียน เพราะอาจมีผลตอ่การพิจารณา 

การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ 

ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณใ์นการเดินทางขณะนั้นแตจ่ะค านึงถงึความปลอดภยัในการเดินทาง 

และผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหม้าตรฐานของการบริการลดนอ้ยลง 

***ทวัรน้ี์จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ที่ประสงคจ์ะไปท่องเที่ยวตามรายการของทวัรท์ุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วม

ทวัรท์ุกวนั แค่สมัครมาร่วมทวัรเ์พียงเพื่อการใชต้ัว๋เครื่องบินและที่พกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้และปรากฏ

ว่าท่านไม่ร่วมทวัรใ์นบางวัน หรือ ลกูคา้ไม่ลงรา้นที่รฐับาลเกาหลีสนับสนุน ซ่ึงไดแ้ก่รา้นศูนยโ์สมรฐับาล, ศูนย์

สมุนไพรบ ารุงตบั, ศูนยส์มุนไพรสนเข็มแดง, ศูนยเ์ครื่องส าอาง, Duty free ทางบริษัทฯ จะคิดค่าด าเนินการในการ

แยกท่องเที่ยวเอง 300 USD (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี่เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการที่

เหมาะสม) *** 

 

*** ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท ้จนเป็นที่พอใจ 

แลว้จงึวางมดัจ  าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง *** 



  

หมายเหต ุ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 คนข้ึนไป 

• ในกรณีท่ีสายการบินประการปรบัขึ้ นภาษีน ้ามนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพิ่ม

ตามความเป็นจริง 

• ตัว๋เครื่องบินท่ีออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได ้

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลบัรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั 

หรือเหตุการณท่ี์อยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของ

คณะผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุ์ดวิสยั เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิก

เท่ียวบิน การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือ

ทรพัยส์ินสูญหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความ

ประมาทของตวัท่านเอง 

• กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยั สภาพอากาศ เหตุการณท่ี์อยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ เป็นตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้ น 

• กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่

เดินทางพรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้่ายไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตามประเทศท่ี

ระบุไว ้ เน่ืองจากการครองครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตอ้งหา้ม เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือไม่วา่ดว้ยเหตุผล

ใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดก็ตาม 

• กรณีท่ีท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏิเสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น 

• เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

• ช าระค่ามดัจ า ท่านละ 10,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั 

• ช าระเงินค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือภายใน 21 วนั ก่อนออกเดินทาง 

เงื่อนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมดัจ าเต็มจ านวน 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ั้งหมด 

• กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์ เป็นตน้ ทางบริษัทฯ ตอ้งมีการการนัตีมดั

จ าท่ีนัง่กบัทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

• เมื่อออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท าใหเ้ดินทางไม่ไดไ้ม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบิน 

 

ขอ้แนะน าเพิ่มเติม ส าหรบัผูเ้ดินทางไปทอ่งเที่ยวประเทศเกาหลีใต ้



  

1. ผูเ้ดินทางท่ียงัคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรบัรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบนัการศึกษาเป็น

ภาษาองักฤษติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดินทางท่ีเป็นขา้ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจ าตัว

ขา้ราชการ หรือใบรบัรองการท างานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดินทางท่ีท าเล่มพาสปอรต์ใหม่เน่ืองจากเล่มเก่าหมดอายุใหพ้กหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตวัไปดว้ยอาจจะตอ้ง

ใชใ้นบางกรณี 

4. กรุณาพกบตัรเครดิต (ถา้มี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมืองอาจจะขอดูใน

บางกรณี อ่านเอกสารโปรแกรมทัวรใ์นละเอียดชัดเจน ทั้งสถานท่ีท่องเท่ียว,เท่ียวบิน,วนัเดินทาง เพื่อประโยชน์

แก่ตวัท่านเองในกรณีท่ีตอ้งตอบค าถามท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง 

 
 


