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ร่วมเทศกาล ตกปลาหิมะ Hwacheon Sancheoneo Ice Festival 07-29.01.2023 

พิเศษ! บาร์บีคิวบุฟเฟต์ และ ฟรี! เบียร์ไม่อั้น บน Rooftop ณ โรมแรมวิวทะเล 

สายการบิน : JEJU AIR | AIR BUSAN หรือเทียบเท่า 

ตารางสรปุโปรแกรมทอ่งเทีย่วเกาหลี 5 วัน 3 คืน 

วัน โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรม/ที่พัก 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - - 

2 

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | เกาะนามิ    

ตกปลาน ้าแข็ง ICE FISHING (ไม่รวมอปุกรณ์ตกปลา) 

ร่วมเทศกาล ตกปลาหิมะ  Hwacheon Sancheoneo Ice 

Festival 07-29.01.2023  | เกาะวอลมิ พิเศษ! บาร์บีคิวบุฟเฟต์ 

และ ฟรี! เบียร์ไม่อั้น บน Rooftop ณ โรมแรมวิวทะเล 

B : - 

L : ดักคาลบ้ี 

D : Rooftop BBQ  

(Ocean View) 

SUWON HOTEL 

หรือเทียบเท่า โรงแรม

มาตรฐาน 

3 

อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสก ีค่าอปุกรณ์และชุดส าหรบัเล่นสกี) 

สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม | EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเคร่ืองเล่นไม่จ ากัด) 

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนท าข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก 

ซองโดเซ็นทรัลปาร์ค  

B : โรงแรม 

L : อิสระ (คูปอง) 

D : หมูผัดซอสเกาหลี 

BENIKEA THE BLISS 

หรือเทียบเท่า โรงแรม

มาตรฐาน 

4 
ศูนย์เวชส าอาง | หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอน | พระราชวังเคียงบก 

ศูนย์โสม | ศูนย์น ้ามันสนแดง | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง 

B : โรงแรม 

L : จิมดักชื่อดัง 

D : อิสระ 

BENIKEA SEOUL  

หรือเทียบเท่า โรงแรม

มาตรฐาน 
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5 
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู | DUTY FREE   | ฮงแดช้อปป้ิงสตรีท 

KOREAN SUPERMARKET 

B : โรงแรม 

L : พุลโกกิ 

D : - 

- 

 

 

โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน 

 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

 

คณะเดนิทางพรอ้มกนัทีจุ่ดหมาย สนามบนิสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ณ 
เคาน์เตอรส์ายการบนิ JEJU AIR | AIR BUSAN โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั และ
อ านวยความสะดวกในเรือ่งของเอกสาร ตลอดจนสมัภาระของท่าน (**โปรดแสดงเอกสารส าคญั
ตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ ณ วนัเดินทาง และพาสปอรต์ให้แก่
เจ้าหน้าท่ีในวนัเดินทาง) หลงัจากเชค็อนิและโหลดสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านออกเดนิทางสู่
ประเทศเกาหลใีต ้

ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ทา่อากาศยานนานาชาติอนิชอน 

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน BKK >> ICN รหัสเที่ยวบิน ICN >> BKK 

 
JEJU AIR 

7C2204 01:00 - 08:25 7C2203 19:30 – 23:45 

 
AIR BUSAN 

BX 748 22:25 - 06:20 BX 747 17:05 - 21:25 

 

 

 

 

SNOW ICE FISHING NEW NORMAL 
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ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | เกาะนามิ  
ตกปลาน ้าแข็ง ICE FISHING | เกาะวอลมิ  

พิเศษ! บารบ์ีคิวบฟุเฟต์ และฟรี! เบียร์ไมอ่ั้น บน Rooftop วิวทะเล 

น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเฟอรร์ีเ่พือ่ขา้มฟากไปยงั เกาะนามิ เกาะบรรยากาศโรแมนตกิ ขึน้ชื่อเรือ่ง
ทศันียภาพอนังดงาม ตวัเกาะมลีกัษณะเป็นรปูพระจนัทรเ์สีย้ว ตัง้อยูก่ลางทะเลสาบซองเพยีง ในช่วง
ฤดหูนาวบนเกาะ เหล่าพนัธุไ์มต้่าง ๆ บนเกาะ ไมว่่าจะเป็นตน้แปะก๊วย เกาลคั หรอืเมเป้ิล และทัว่
อาณาบรเิวณจะถูกปกคลุมดว้ยหมิะ เป็นความสวยงามทีสุ่ดแสนพเิศษ ซึง่ไดถู้กเลอืกให้เป็นสถานที่
ถ่ายท าซรีสีโ์รแมนตกิชื่อดงัเรื่อง WINTER SONATA นกัท่องเทีย่วจงึนิยมพากนัมาถ่ายภาพคู่กบัรปู
ปัน้พระนาง “เบยองจุนและแชงจอูี” นอกจากนี้มกีจิกรรมอกีมากมายใหท้ า มรีา้นอาหาร พพิธิภณัฑ ์

รา้นขายของทีร่ะลกึ ฯลฯ  

ร่วมเทศกาล ตกปลาน ้าแข็ง (ICE FISHING) ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกาหลใีต ้จดัขึน้แค่ปีละครัง้ในช่วง
เดอืนมกราคม ณ เมอืงฮวาชอน โดยแมน่ ้าฮวาชองกงัจะแปรสภาพเป็นน ้าแขง็ เมือ่เจาะรลูงไป
ภายใตก้จ็ะพบปลาต่าง ๆ ชุกชุมอยูม่ากมาย โดยเฉพาะ 'ปลาเทราต'์ ซึง่เป็นปลาทีส่วยงามและหาได้
ยาก เมือ่ตกปลาได ้ท่านสามารถน าไปท าซูช,ิ ซาชมิ ิหรอืใชบ้รกิารยา่งปลาในงานพรอ้มทานไดท้นัท ี
นอกจากนี้ยงัมกีจิกรรมทา้ความหนาวต่าง ๆ อกีมากมาย เช่น การแขง่ขนัจบัปลาเทราตด์ว้ยมอืเปล่า
, ฟุตบอลน ้าแขง็, เล่นลอ้เลื่อนหมิะ ฯลฯ ถอืไดว้่าเป็นเทศกาลใหญ่ทีห่ลายคนเฝ้ารอคอย เพราะ
นอกจากจะมคีวามสนุกสนาน ผอ่นคลาย และเป็นการทา้ทายตวัเองแลว้ เทศกาลนี้ยงัไดร้บัการเสนอ
ใหเ้ป็นเทศกาลตวัอยา่งโดยกระทรวงวฒันธรรมและการท่องเทีย่วของเกาหลใีต ้ เรยีกไดว้่าเป็น
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เทศกาลฤดหูนาวทีต่อ้งมาลองสมัผสัดว้ยตวัเองสกัครัง้ (ไมร่วมค่าอุปกรณ์ตกปลา ค่าเครื่องเล่น ค่า
กจิกรรมทุกชนิด) 

รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยเมนู ดักคาลบี้ (DAKGALBI) ไก่ผดั
เผด็บารบ์คีวิเกาหล ีอาหารยอดนิยมของคนเกาหล ีโดยวธิกีารน าไก่ทีห่ ัน่เป็นชิน้ ๆ และ
ผกัต่าง ๆ มาผดัรวมกนักบัซอสบารบ์คีวิในกระทะเหลก็แบนขนาดใหญ่ 

เกาะวอลมิ แหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตร ์ และวฒันธรรมสมยัใหมข่องเกาหล ี ทีต่ ัง้อยูร่มิฝัง่
ทะเล นอกจากนี้ยงัมรีา้นอาหารทีม่ชีื่อเสยีงมากมาย รวมถงึสวนสนุกขนาดใหญ่ทีม่เีครื่องเล่น
มากมายเพือ่ความสนุกสดุเหวีย่งอยา่งเตม็พกิดั หรอืจะเลอืกนัง่โมโนเรลชมความงามของชายฝัง่
เกาหลใีนมุมทีพ่เิศษกว่าใคร  และทีน่ี่เองทีคุ่ณสามารถสมัผสักบัสนามยงิปืนที ่Yoo Si-jin และ Seo 
Dae-young เคยมาในซรีสีเ์รื่อง Descendants of the Sun 

รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ย Rooftop BBQ  อาหารป้ิงยา่ง
สไตลเ์กาหลมีเีนื้อสตัวห์ลากหลายใหเ้ลอืกรบัประทาน เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีง 
หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรอืเทยีบเท่า 
โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต ้
เติมเตม็วนัแห่งความสุขสุดพิเศษ!  ในบรรยากาศทีผ่่อนคลายของ 8 BAR... บารข์องโรงแรม .... กบัเบียร์
เกาหลีทีม่ีไว้บริการแบบไม่อัน้! 
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อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเขา้ลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดส าหรับเล่นสกี) 
สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม | EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเคร่ืองเล่นไม่จ ากัด)
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนท าข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก 
ซองโดเซ็นทรัลปาร์ค     

 

รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทุกท่านสู ่ลานสกีรีสอร์ท ทุกท่านจะไดส้มัผสักบัหมิะ และบรรยากาศทีต่รงหน้าเตม็ไปดว้ยหมิะ
ขา้งหน้าอยา่งอสิระ และหากตอ้งการเปิดประสบการณ์ใหมท่ีใ่กลช้ดิหมิะมากยิง่ขึน้ ทุกท่านสามารถ
เล่นสก ี ซึง่ลานสกจีะมกีารแบ่งพืน้ทีส่ าหรบัผูเ้ล่นสกใีนหลายระดบัดว้ยกนั โดยผูท้ีย่งัไมเ่คยเล่นจะมี
พืน้ทีส่ าหรบัการฝึกโดยเฉพาะ และทีน่ี่ความตื่นตาตื่นใจ จะท าใหห้มิะอนัหนาวเหน็บเป็นเพยีงปุยนุ่น
ทีแ่สนงดงามและประทบัใจไมรู่เ้ลื่อน (**ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าเช่าชุด+ค่าอปุกรณ์และครฝึูก**) การ
เตรียมก่อนเล่นสกี ควรเตรียมเสื้อแจค็เกต็กนัน ้าหรือผ้าร่ม กางเกงรดัรปู ถงุมือสกี ผ้าพนัคอ แว่นกนัแด 
เป็นต้น ขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกดท้์องถ่ินก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภยัตวัท่าน
เอง*** 

**ในกรณีทีล่านสกีกลางแจ้งปิด เราจะพาท่านสู่ลานสกีในทีร่่ม ONEMOUNTSNOW PARK แหล่งท่องเทีย่วใหม่ล่าสดุ
ใกล้กรงุโซล มสิีง่อ านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS &GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หาก
ท่านใดทีไ่ม่สนใจเล่น SNOW PARK สามารถเดินช้อปป้ิงตามอธัยาศยักบัสินค้าแบรนดเ์นมมากมาย และนอกจากน้ียงั
สามารถเล่นเครือ่งเล่นได้อีกหลายชนิด ทัง้บนัจี้จมัพ,์ ไม้ลากเลือ่น, ม้าหมุน, สไลเดอร ์(ราคาไม่รวมบตัรเข้า) 
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สตรอวเ์บอรร์ขีองเกาหลใีต ้ ขึน้ชื่อว่าเป็นสตรอวเ์บอรร์ทีีม่ผีลใหญ่ในอนัดบัตน้ ๆ ของโลก และทีไ่ม่
เป็นรองใครนัน่คอืความหอมหวานละมุนลิน้ ทีถู่กปลกูในฟาร์มสตรอว์เบอร์รีแบบปิด ทีไ่ดร้บัการ
บ ารุง และดแูลอยา่งด ีทีน่ี่ท่านจะไดเ้รยีนรูว้ธิกีารปลกู การเกบ็ และขัน้ตอนต่าง ๆ กว่าจะเป็นสตรอว์
เบอรร์ผีลยกัษ์ และเพือ่การนัตถีงึความหอมหวาน ท่านจะไดช้มิสตรอวเ์บอรร์สีดทีท่่านเกบ็ดว้ยตวั
ท่านเอง (จ านวนขึน้อยูก่บัผลผลติ และการก าหนดของเจา้ของฟารม์ในช่วงเวลานัน้) 

จากนัน้ใหเ้วลาทุกท่านจุใจกบัสวนสนุกทีด่ทีีสุ่ดของเกาหล ี สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์ ดว้ยบตัร 
SPECIAL PASS TICKET ทีส่ามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ไดทุ้กชนิดและไมจ่ ากดัรอบ สวนสนุกทีน่ี่
ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” มชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของประเทศ ใหท้่านสนุกกบัเครื่องเล่น
หลากหลายชนิด อาทเิช่น ทเีอก็ซเ์พรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชารป์ โรงหนงัสามมติ ิบา้นผสีงิหมนุ 
ท่านไหนทีไ่มช่อบการเล่นเครื่องเล่น สามารถเขา้ซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกไดท้ีน่ี่ และชม
ความน่ารกัของหมทีีส่ามารถสือ่สารกบัคนไดเ้ดนิชมและถ่ายรปูกบัสวนดอกไมซ้ึง่ผลดัเปลีย่น
หมุนเวยีนตามฤดกูาล (มนีาคม-เมษายน : สวนทวิลปิ / พฤษภาคม-มถิุนายน : สวนดอกกุหลาบ / 
กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวนัหรอืดอกกุหลาบ/ สงิหาคม-กนัยายน : สวนดอกลลิลี/่ ตุลาคม-
พฤศจกิายน : สวนดอกเบญจมาศ) 

อสิระตามอธัยาศยั ที ่Everland โดยภายในสวนสนุกมโีซนอาหารทีห่ลากหลาย ทัง้แบบ
ตะวนัตก และตะวนัออก หรอืเป็นแบบเกาหลตีน้ต ารบักม็ไีวส้ าหรบับรกิารดว้ย 



 

โปรแกรมทวัรเ์กาหล ีSNOW ICE FISHING NEW NORMAL (7C/BX) 5วนั 3คนื - รหสัทวัร ์
K5623110 

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ทีบ่อกเล่า และรวบรวมเรื่องต่าง ๆ เกีย่วกบัสาหร่าย อาหารชัน้ยอดของ
เกาหลใีต ้ ทีก่ลายเป็นสว่นหนึ่งของ วฒันธรรมการประกอบอาหารของชนชาตเิกาหล.ี... “ขา้วห่อ
สาหร่าย” อาหารประจ าชาตเิมนูขึน้ชื่อ .... เมือ่ไปถงึถิน่ก าเนิดของเมนู ขอเชญิชวนทุกท่านเรียนรู้
การท าข้าวห่อสาหร่ายดว้ยตวัเอง พรอ้มกบัใชโ้อกาสนี้ ร่วมเป็นสว่นหนึ่งในวฒันธรรมการแต่ง
กายชุดประจ าชาตอินังดงามของแดนโสมขาว โดยใสชุ่ดฮันบกหลากหลายแบบทีม่ไีวใ้หเ้ลอืก 
พรอ้มถ่ายรปูกบัฉากและพรอ็พทีเ่ตรยีมไว ้ เกบ็เป็นทีร่ะลกึว่าครึง่หนึ่ง ว่าเราไดเ้คยมาเยอืนดนิแดน
ทีม่วีฒันธรรมอนังดงามหลากหลายเช่นนี้ 

Songdo Central Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึง่ไดด้งึน ้าทะเลเขา้มายงัทะเลสาบขนาด
ใหญ่ทีร่ายลอ้มไปดว้ยตกึระฟ้า ซึง่ออกแบบในสถาปัตยกรรมทีท่นัสมยัในเอกลกัษณ์เฉพาะของ
เกาหลใีต ้ และดว้ยความทนัสมยักบัความงดงามของธรรมชาต ิ และความปลอดโปร่งโล่งสบายของ
ทวิทศัน์รมิทะเลสาบขนาดใหญ่ ทีน่ี่จงึเป็นสถานทีท่ีเ่หมาะแก่พกัผอ่นหยอ่นใจของทุกคนใน
ครอบครวั ทีจ่ะไดใ้ชเ้วลาร่วมกนั และทีน่ี่ในยามค ่าคนืสสีนัของแสงไฟจากตกึ สะทอ้นกบัผนืน ้าที่
ก าลงัไหลเอื่อย เกดิเป็นความงดงามทีแ่ปลกตา ทีท่่านสามารถตกัตวงความประทบัใจไดเ้ท่าที่
ตอ้งการ และทีน่ี่ยงัมบีรกิารเรอืทีจ่ะน าท่านล่องไปในทะสาบ และคลองขนาดใหญ่ ชมทวิทศัน์ยามค ่า
คนื หรอืเลอืกความโรแมนตกิกบัคู่รกับนเรอืพระจนัทรเ์สีย้วปัน่ ทีน่ี่จงึเป็นอกีหนึ่งแลนดม์ารค์ใหม่
ของเกาหลใีตท้ีด่งึดดูผูค้นมาชม และสมัผสักบัความโรแมนตกิของทีแ่ห่งนี้ 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย หมูผัดซอสพริกเกาหลี เป็น
หนึ่งในเมนูทีรู่จ้กักนัดทีีใ่ชว้ตัถุดบิชัน้ด ี หมกัในซอสพรกิต ารบัแทข้องเกาหล ี รสชาตเิผด็
นิด หวานหน่อย รบัประทานคู่กบัขา้วสวยรอ้นๆ หรอืวางหมลูงบนผกัสด พรอ้มดว้ย
เครื่องเคยีงต่าง ๆ ห่อเป็นค ารบัประทานไดต้ามใจชอบ 
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หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรอืเทยีบเท่า 
โรงแรมมาตรฐานเกาหลใีต ้

 

ศูนย์เวชส าอาง | หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอน 
พระราชวังเคียงบก | ศูนย์น ้ามันสนแดง  
ศูนย์โสม | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียง 

 

รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทุกท่านสู ่ศูนย์เวชส าอาง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เครื่องส าอางคุณภาพดใีนราคาลดพเิศษ อาทคิรมี
น ้าแตก, ครมีโบทอ็กซ,์ ครมีหอยทาก ฯลฯ....  

หลงัจากนัน้พาท่านไปชมหมูบ่า้นดัง้เดมิของเกาหล ี หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ทีม่ปีระวตัศิาสตร์
ยาวนาน ตัง้อยูร่ะหว่างพระราชวงัเคยีงบกกุง, พระราชวงัชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมยีว ค า
ว่า บุกชอน มคีวามหมายแปลว่าหมูบ่า้นทางตอนเหนือ ตามต าแหน่งทีต่ ัง้ของหมูบ่า้นทีอ่ยูท่างทศิ
เหนือของคลองชองเกชอนและชงโน หมูบ่า้นประกอบดว้ยตรอกซอกซอยอนัเป็นทีต่ ัง้ของบา้นแบบ
ดัง้เดมิกว่ารอ้ยหลงัและเป็นทีเ่กบ็รกัษาสภาพแวดลอ้มของเมอืงไว ้ เพือ่เป็นการบอกเล่า
ประวตัศิาสตร ์และเป็นมรดกทางวฒันธรรมตัง้แตส่มยัราชวงศโ์ชซอนทีม่อีายุกว่า 600 ปี 
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พระราชวังเคียงบกสรา้งขึน้เมือ่ ค.ศ. 1395 เป็นพระราชวงัแห่งแรกของราชวงศโ์ชซอน (ค.ศ. 
1392-1910) ถอืเป็นพระราชวงัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในบรรดาพระราชวงัทัง้ 5 แห่งในกรุงโซล ซึง่ไดแ้สดงถงึ
แก่นแทข้องวฒันธรรมของราชส านกัเกาหล.ี.. ดา้นในแนวก าแพงพระราชวงัประกอบดว้ยทีท่ าการ
ของกษตัรยิแ์ละบรรดาขนุนาง ทีพ่กัอาศยั และสวนฮวูอน (Huwon) หรอืสวนตอ้งหา้ม ซึง่เป็นทีต่ ัง้
ของศาลาเคยีงโฮร ู ทีว่่ากนัว่าเป็นศาลาทีส่วยทีสุ่ดในเกาหล ี ซึง่หากจะถอืว่าเป็นแลนดม์ารค์ของ
พระราชวงัแห่งนี้กว็่าได ้

รบัประทานอาหารกลางวนั….  ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนู จมิดัก (JIMDAK) 

เป็นเมนูไก่ประกอบดว้ยวุน้เสน้ เกาหล ี คลุกดว้ยน ้าซุป รสชาตกิลมกล่อม เสริฟ์พรอ้ม
ขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงเกาหล ี

จากนัน้พาท่านรูจ้กัและเขา้ใจสมุนไพรโสมเกาหล ี หรอืราชาแห่งมวลสมุนไพร ที ่ ศูนย์โสม เพราะ
เกาหลใีตเ้ป็นประเทศทีม่กีารผลติโสมเกาหลทีีม่คีณุภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก และมคีุณประโยชน์
นานปัการ เช่น ช่วยเสรมิความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่
พละก าลงั โดยมสีรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจของคุณไดเ้ป็นอยา่งด ีช่วยป้องกนัโรคหวัใจ

ขาดเลอืด ฯลฯ 

น าท่านชม ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง ผลติจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหล ี ทีม่สีรรพคุณ ช่วยชะ
ลา้งไขมนัในเสน้เลอืด เพือ่ป้องกนัการอุดตนัของเสน้เลอืด พรอ้มชมการสาธติ เพือ่ใหใ้หท้่านไดเ้หน็
สรรพคุณอยา่งชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
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พาท่านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงที ่ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง ไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งรวม
แฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ท่าน
สามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เครื่องส าอางซึง่เป็นทีรู่จ้กัอยา่ง
ดขีองคนไทย อาท ิLANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP 
เป็นตน้ ยงัม ีเสือ้ผา้ เครือ่งประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนงัและซรียีย์อดฮติ ตลอดจนของทีร่ะลกึทีม่ี
รปูดาราคนโปรดของท่านอยูใ่นสนิคา้หลากหลายชนิดใหไ้ดเ้ลอืกซือ้กนั.... หรอืจะเลอืกเดนิตรงขึน้
เนินไปไมไ่กลนกั จะพบกบัโบสถค์าทอลกิหลงัใหญ่ ซึง่เป็นโบสถป์ระจ าเขตปกครองกรุงโซล ตัง้
ตระหงา่นอยูบ่นเนิน หรอืชื่ออยา่งเป็นทางการคอื “อาสนวิหารพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธนิิรมล” 
นอกจากจะไดช้มกบัสถาปัตยกรรมทีส่รา้งมากว่า 130 ปี โดยรอบอาสนวหิารถูกตกแต่งดว้ยศลิปะ 
แบบเกาหลซีึง่ทีน่ี่คุณอาจจะเหน็รปูปัน้พระเยซู ทีแ่ปลกออกไป และทีพ่ลาดไมไ่ด ้ดารานกัรอ้งเกาหลี
จ านวนไมน้่อยทีเ่ป็นคาทอลกิ เดนิทางมาโบสถท์ีแ่ห่งนี้ เพือ่ขอพรจากพระแมม่ารยี ์ โดยพระรปูของ
พระแมท่ีเ่ป็นองคอ์ุปถมัภป์ระดษิฐานอยูใ่นถ ้าทีจ่ าลองมาจากเมอืงลรูด์ ในประเทศฝรัง่เศส ทีซ่ึง่เชื่อ
ว่าพระแมป่ระจกัษม์า 

อสิระอาหารเยน็ ณ ศนูยร์วมของวยัรุ่นเกาหลเีมยีงดง ท่านสามารถเลอืกเมนูเดด็ทัง้จาก
ในรา้น ทีม่นีบัรอ้ยรา้นในยา่นดงักล่าว หรอืจะเลอืกสตรทีฟู้ดสไตลเ์กาหลทีีม่อียูทุ่กตรอก 
ซอกซอยในยา่นนี้อกีดว้ยเช่นกนั....  

หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั SEOUL: Benikea Seoul Hotel หรอืเทยีบเท่า โรงแรม
มาตรฐานเกาหลใีต ้
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ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู | DUTY FREE   | ฮงแดช้อปป้ิงสตรีท
KOREAN SUPERMARKET 

 

รบัประทานอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเขา้ชม ศนูย์สมุนไพร หรือ ฮอ๊กเกตนามู ใหมล่่าสุดของเกาหล ี โดยมกีารจด
ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ สรรพคุณช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยูภ่ายในผนงัของ
ตบั ไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ และยงัสง่ผลดตี่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอกีดว้ย 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ DUTY FREE ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้
มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดบั ฯลฯ 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนู พุลโกกิ (BULGOGI) 
เมนูทีม่สีว่นผสม หมหูมกัชิน้บางๆ ปลาหมกึสดๆ ผกัต่างๆ น ามาตม้รวมกนั โดยสามารถ
ทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า พรอ้มเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรส

สาหร่าย กมิจ ิ
น าทุกท่านสู ่ฮงแดวอร์คก้ิงสตรีท เป็นถนนยา่นมหาวทิยาลยัฮงอกิ ซึง่มชีื่อเสยีงดา้นศลิปะ ทีน่ี่
จะมบีรรดานกัศกึษาน าของประดษิฐจ์ากแฮนดเ์มดมาวางจ าหน่ายและมรีา้นคา้ขายสนิคา้วยัรุ่นต่าง 
ๆ รวมถงึเหล่าไอดอลนิยมมาแสดงดนตร ี เตน้ หรอืท ากจิกรรมต่าง ๆ เพือ่แสดงความสมารถกนัใน
ยา่นนี้ .... อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและชมงานศลิปะตลอดทาง 
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หลงัจากนัน้ไดเ้วลาน าท่านสู ่ สนามบนิอนิชอน เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทาง
แวะชอ้ปป้ิงที ่KOREAN SUPERMARKET เพือ่ซือ้ของฝากทีร่ะลกึ มรีา้นขนมพืน้เมอืงเกาหลี
หลากหลายชนิด กมิจ ิไก่ตุ๋นโสมทีบ่รรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว ฯลฯ 

ได้เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 
ออกเดินทางจาก ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ 

สายการบิน รหัสเที่ยวบิน BKK >> ICN รหัสเที่ยวบิน ICN>> BKK 

AIR BUSAN BX748 22:25 - 06:20 BX747 17:05 – 21:25 

 

อัตราค่าบริการ 

เดือน มกราคม 2023 

พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

16 - 20  17,900.- 

07 - 11 | 08 - 12 | 09 - 13 | 10 - 14 | 14 - 18 | 15 – 19 | 17 – 21 

21 - 25 | 22 - 26 | 23 - 27 | 24 - 28 | 28 - 01 | 29 - 02  

30 – 03 | 31 – 04 

18,900.- 

01 - 05 | 02 - 06 | 03 - 07 | 04 - 08 | 05 - 09 | 06 – 10 

11 - 15 | 12 - 16 | 13 - 17 | 18 - 22 | 19 - 23 | 20 - 24  

25 - 29 | 26 - 30 | 27 – 31  

19,900.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หมายเหตุ: อตัราค่าบริการ 
+ หากท่านตอ้งการหอ้งส าหรบัพกัเดีย่ว สามารถจ่ายเพิม่เตมิอกี ท่านละ 5,900.- จากราคาผูใ้หญ ่
+ หากท่านตอ้งการเดนิทางแบบไมใ่ชต้ัว๋ (JOIN LAND) คดิราคา ท่านละ 6,900.- บาท/ท่าน | ทารก 6,000.- (ไม่เกนิ 2 
ขวบ) 

*กรณุาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจา้หน้าทีจ่ะส่งใบนัดหมายการเดนิทางใหภ้ายใน 5-7 วนัก่อนเดนิทางเท่านัน้!!! 

หากมกีารเปลีย่นแปลงจะรบีแจง้ใหท้ราบ หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หน้าทีท่นัท ี
***ลูกคา้มคีวามจ าเป็นตอ้งเขา้รา้นตามโปรแกรมทวัร ์อนัไดแ้ก่ ศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, ศูนยเ์วชส าอาง,  

ศูนยน์ ้ามนัสนแดง, ศูนยพ์ลอยอเมทสิ หากท่านไมต่อ้งการเขา้รา้นดงักล่าว  
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่บรกิารเพิม่ท่านละ 300 USD*** 

 

 กรณุาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 1 วนั 
และช าระส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางภายใน 20 วนั*มดัจ าขัน้ต า่ 10,000.-บาท/ท่าน/ทริป* 



 

โปรแกรมทวัรเ์กาหล ีSNOW ICE FISHING NEW NORMAL (7C/BX) 5วนั 3คนื - รหสัทวัร ์
K5623110 

เอกสารส าคัญตามเง่ือนไขการท่องเที่ยวเกาหลี 

1. ลงทะเบยีน K-ETA โดยช าระค่าธรรมเนียมการลงทะเบยีนเพิม่ท่านละ 990.- บาท(ต่อครัง้) 
2. ลงทะเบยีน Q-CODE ทางบรษิทัด าเนินการให ้ไมม่คี่าธรรมเนียม  
 

อัตราทัวร์รวม 

☑ ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ   
☑ ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ        
☑ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ        
☑ ค่าทีพ่กัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า  
☑ ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ        
☑ ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี         
☑ ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.      
☑ ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
☑ ค่าบตัรเขา้สวนสนุกตามโปรแกรม 
☑ ปลัก๊ไฟ ADAPTER  
 
อัตราทัวร์ไม่รวม 

☒ ค่าด าเนินการลงทะเบยีน K-ETA (กรณีให้ทางบริษทัจดัท าให้) รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด 
☒ ค่าตรวจ RT-PCR ตามมาตรการต่าง ๆ ของประเทศเกาหลีใต้ และของประเทศไทย รวมถึงค่าใช้จา่ยต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องทัง้หมด กบัมาตรการท่ีทางภาครฐัทัง้สองประเทศก าหนดขึ้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา  
☒ ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ

เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
☒ ค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  ท่านละ 1,500 บาท  
☒ หากผูเ้ดนิทางไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางประเทศไทย มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 5,000 บาท 
☒ ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีออกใบเสร๋จรบัเงนิหรอืใบก ากบัภาษ ี    
☒ ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.)   
☒ ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1.พาสปอรต์ 2.ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3.ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4.

ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5.สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6.รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู แลว้ทางบรษิทัฯจะเป็นผูด้ าเนินการยื่นวซี่าให้
ท่านโดยจ่ายค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้วเจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง
ก่อนจะยื่นวซี่า) 
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หมายเหตุ 

◆ กรณุาศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัมาตรการใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ในการเดินทางเข้าประเทศ และ
ปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครดั 

◆ จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่  25 ท่าน ขึน้ไป 
◆ เทีย่วบนิ ราคารายการท่องเทีย่ว และอาหาร สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า

(ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 
◆ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตารางการบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
◆ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง,เจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีไ่ทยและในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศ เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนีเขา้ออก
เมอืง หรอืในกรณีอื่นๆการพจิารณาเป็นเอกสทิธิแ์ละวจิารณญาณของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงาน
เท่านัน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัไม่สามารถท าการเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิได ้(เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋
ราคาพเิศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ) ทัง้นี้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรห์รอืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

◆ หนังสอืเดนิทาง (Passport) ของท่าน นับจากวนัทีเ่ดนิทางไปและกลบั ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และ
ตอ้งเหลอืหน้ากระดาษพอใหเ้จา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงสามารถประทบัตราได ้และตอ้งอยูใ่นสภาพทีส่มบูรณ์ ไม่ช ารุด 
หรอืฉีกขาด  

◆ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจ่อ
การจลาจล, การปฏวิตัแิละอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ไมว่่าจะเป็นทางตรงหรอืทางออ้ม 

◆ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตทุีเ่กดิจากความ
ประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง รวมถงึการเจบ็ป่วย และการตาย 

◆ หลงัจากไดร้บัเอกสารเรยีกเกบ็เงนิ (Invoice) กรุณาช าระเงดิมดัจ าภายใน 3 วนั และส่งหลกัฐานการช าระเงนิพรอ้มหน้า
พาสปอรต์ของผูเ้ดนิทาง และช าระเงนิทัง้หมดก่อนการเดนิทางภายใน 14 วนั  

◆ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาทไิม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทาง
แลว้ 

◆ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

◆ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวสิยัอื่นๆทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี้เพื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 

◆ มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ นอกจากมเีอกสาร  ลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้  

◆ ในกรณีทีลู่กคา้ตัง้ครรภ ์ตอ้งมใีบรบัรองจากแพทยว์่าสามารถเดนิทางท่องเทีย่วได ้และมอีายุไมเ่กนิ 7 วนั นับจากวนัที่
เดนิทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า 

◆ กรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุป๊นักเรยีน กรุ๊ปดงูาน ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได้ 
◆ กรณีทีท่่านซื้อเฉพาะแพค็เกจทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครื่องบนิ จะไม่รวมค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 

1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
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การยกเลิก 
- ตอ้งยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกว่า 45 วนัเท่านัน้ คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
- หากยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 45 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทวัรท์ุกกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรยีน กรุ๊ปดงูาน เมื่อช าระแลว้ไม่สามารถคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได ้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ  
หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT  

จะไมม่ีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมด 


