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KOREA EXCLUSIVE WINTER 
โรงแรม/ที่พัก : สกีรีสอร์ท 1 คืน และ โซล 2 คืน  สายการบิน : ASIANA AIRLINES 

 

#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ 5 วัน 3 คืน 
วัน โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม/ที่พัก 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | หมู่บ้านฝรั่งเศส PETITE FRANCE  | เกาะนามิIอิสระเล่นสกี (ไม่รวม
ค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดส าหรับเล่นสกี) หรือ ONEMOUNT SNOW PRAK (ไมร่วมบตัรเข้า) **
กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PRAK แทน** 

SKI RESORT 
OAK VALLEYหรือ
เทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน 

3 
กิมจิ+ฮันบก | สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้า และเครื่องเล่นไม่จ ากัด) 
FANTA STICK SHOW | ศูนยเ์ครือ่งส าอาง 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน 

4 
ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์น  ามันสนเข็มแดง | พระราชวังเคียงบ็อก | DUTY FREE  
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง | LINE FRIENDS STORE | ศูนย์การค้าแฟช่ันแห่งเกาหลี ทงแดมุน 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน 

5 
ศูนย์พลอยอเมทสิ | N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) | ศูนย์โสม | ฮงอิกวอคกิ งสตรีท 
TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM | SUPERMARKET 

- 

 

\   

- เปิดประสบการณ์การเดินทางด้วยสายการบินห้าดาว 

- เล่นสกีสุดมันส์ พร้อมพักที่ SKI RESORTI 

- สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND 

- ชมโชว์สุดอลังการ FANTA STICK SHOWI   

- ชม STRAWBERRY FARM ชิมสตรอว์เบอร์รีสดใหญ่ 

- ช้อปปิ้งทุกย่านดังของเกาหลี  

- ของฝากสุดน่ารักที่ LINE FRIENDSSTORE 

- เดินเล่นที่อาคารDDPทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า 

- สัมผัสศิลปะ วัฒนธรรม ในชุดฮันบกและการท ากิมจิ 

พิเศษ! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ KING CRAB BUFFET ไม่อั้น! 
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KOREA EXCLUSIVE WINTER 
#โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลีใต้ 5 วัน 3 คืน 

DAY 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน 

คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  
ชั น 4   ณ เคาน์เตอร์สายการบิน ASIAINA AIRLINES  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้ 
การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรด
แสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลด
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว น าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ 
 

สายการบนิ รหัสเทีย่วบนิ เวลาเดินทางจากประเทศไทย เวลาเดินทางถงึประเทศเกาหลีใต้ 

 

OZ742 23.55 น. 07.30 น. 

 
ข้อแนะน า : เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะ
ที่มีขนาดความจไุม่เกิน 100 มิลลลิิตร ส าหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลลิิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยกไ็ม่
สามารถน าติดตัวขึ นเครื่องบินได้ ภาชนะทั งหมดต้องใสร่วมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิด - ปิด ผนึกได้ และมีความจุรวมกันไมเ่กิน1 
ลิตร (1,000 มิลลิลติร) ของเหลวท่ีได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส าหรับเด็กทารกในปรมิาณท่ีเหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสาร
ก ากับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื อจากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติก
ใสปิดผนึกปากถุงไม่มรี่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื อ ณ วันท่ีเดินทาง เพื่อน าไปแสดงต่อเจา้หน้าท่ี ณ จุดตรวจ
ค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน าของเหลว ขึ นเครื่องแตกต่างกัน การน าผลิตภณัฑ์ของสดที่ท าจากสัตว์ไม่ว่าเนื อหมู เนื อ
วัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนญุาตให้น าเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศลุกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 

 

DAY 2 :  ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน | หมู่บ้านฝรั่งเศส PETITE FRANCE  | 

เกาะนามิ | อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดส าหรับเล่นสกี)  

หรือ ONEMOUNT SNOW PRAK (ไม่รวมบัตรเข้า)  

**กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า ONEMOUNT SNOW PRAK แทน** 

เช้า เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็ว
ขึ น 2 ชั่วโมงเพ่ือให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง และศุลกากรแล้ว น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านฝรั่งเศส PETITE FRANCE ตั งอยู่ห่างจากรุง
โซลไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เมืองชุนชอน จังหวัดคังวันโด ที่นี่ถูกสร้างขึ นเพื่อระลึกถึง 
อองตวนเดอ แซงเตกซูเปรี ผู้เขียนเรื่อง เจ้าชายน้อย  (The Little Prince)จุดที่น่าสนใจของ
สถานที่แห่งนี คือ Le Saint-Exupery Memorial Hall ซึ่งภายในได้รวบรวมเอาประวัติ และ
ผลงานของนักเขียนหนังสือ “เจ้าชายน้อย” เอาไว้ นอกจากนี ที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนต์ซี่รี่ย์ดังต่างๆอีกด้วย ภายในอาคารบ้านเรือนเป็นสถาปัตยกรรมแบบพื นเมืองฝรั่งเศส 
เน้นสีสันสดใส และสร้างเรียงรายลดหลั่นกันอย่างสวยงาม บ้านหลาย ๆ หลังถูกแบ่งออกเป็น
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านน  าหอมขนาดเล็กต่างๆ มีสวนดอกไม้นานาชนิดที่ออกดอกตาม
ฤดูกาลต่าง ๆ และถูกล้อมไว้ด้วยภูเขาโฮมีซัน และทะเลสาบซอนเพียงโฮท าให้ช่วยเพิ่ม
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บรรยากาศ และความโรแมนติกเข้าไปอีก เหมาะแก่การพักผ่อนส าหรับคู่รัก ครอบครัว อิสระ
ให้ท่านได้เดินชมและถ่ายรูปเก็บภาพประทับใจ 

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ดักคาลบี้ (DAKGALBI) ไก่ผัดเผ็ดบาร์
บีคิวเกาหลี อาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี โดยวิธีการน าเนื อไก่ท่ีหั่นเป็นชิ นๆ และผัก
ต่างๆมาผัดรวมกันกับซอสบาร์บีคิวในกระทะเหล็กแบนขนาดใหญ่ 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ เพ่ือข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ ตั งอยู่กลางทะเลสาบซองเพียง 
ชื่อ “นามิ” ตั งขึ นเพ่ือเป็นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามินั นเรียกตัวเองว่า NAMINARA 
REPUBLIC และเรียกตั๋วเรือข้ามฟากและตั๋วเข้าชมเกาะว่าวีซ่า ท าให้รู้สึกเสมือนข้ามมาเที่ยว
รัฐๆ หนึ่งที่เป็นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วย ต้นสน 
ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วยต้นซากุระต้นเมเปิ้ล และต้นไม้ดอกไม้อ่ืนๆที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสี
ให้ชมกันทุกฤดูกาล เป็นสถานที่โรแมนติก ส าหรับคู่รักหนุ่มสาว และท่ีพักผ่อนหย่อนใจของ
ครอบครัวที่นี่เคยเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายท าละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรัก
ในสายลมหนาว และภาพยนต์ไทยเรื่อง กวนมึนโฮ ใครที่อยากแชะรูปคู่กับเบยองจุน และทิว
สนที่เรียงตัวสวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหูลูกตา ต้องไม่พลาดที่จะมาเยือนที่นี่สักครั ง อิสระ
ให้ท่านถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนั่งเรือกลับมายังฝั่ง.. 
 
จากนั นพาท่านเดินทางสู่ ลานสกีรีสอร์ท ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมบรรยากาศสองข้างทาง
ในช่วงฤดูหนาวอันแสนงดงามของประเทศเกาหลีที่สวยที่สุด ถึงสกีรีสอร์ทอิสระให้ทุกท่านได้
สัมผัสหิมะและสถานที่ท่ีงดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็น ที่ระลึกและเล่นสกีซ่ึงลานสกีแห่งนี มีความ
ท้าทายให้ท่านได้สัมผัสด้วยเนินหิมะท่ีมีความสูงไม่ต่ ากว่า 1 กิโลเมตรขึ นไป และเป็นที่
กล่าวขวัญถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ก็มีทางวิ่งส าหรับมืออาชีพเช่นกัน มีเนินรูป
ตัวเอสเป็นตัวเชื่อม ระหว่างยอดเนินและพื นด้านล่าง มาท้าทายความสามารถของท่าน 
ตามอัธยาศัย พร้อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสายลมเย็นในฤดูหนาว และท ากิจกรรม
สนุกๆ บนลานหิมะกว้าง (** ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครูฝึก **) 
**การเตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื อแจ๊คเก๊ตกันน  า
หรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป เป็นต้น ขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลง
สนามจริง เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง** 
**ในกรณีท่ีลานสกีกลางแจ้งปิด เราจะพาท่านสู่ลานสกีในที่ร่ม ONEMOUNT SNOWPARK
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล มีสิ่งอ านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS 
&GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดท่ีไม่สนใจเล่น SNOW PARK 
สามารถเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย มีทั ง H&M,ADIDAS และมีแบรนด์ชั นน าอีกมากมาย 
นอกจากนี ยังสามารถเล่นเครื่องเล่นหลากหลายชนิดทั ง บันจี จัมพ์, ไม้ลากเลื่อน, ม้าหมุน ,สไล
เดอร์ (ไม่รวมบัตรเข้า) 

  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย เมนู BBQ KOREA อาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลี 
รับประทานพร้อมเครื่องเคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป  

 
หลังจากนั นน าท่านเข้าสู่ที่พัก SKI RESORT : OAK VALLEY หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 
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 DAY 3 : กิมจิ+ฮันบก | สตรอเบอร์รีฟาร์ม | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้า และเครื่องเล่นไม่

จ ากัด) | FANTA STICK SHOW | ศูนย์เครื่องส าอาง 

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เช้านี น าท่านเข้าสู่ สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม ให้ท่านได้ชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆ และได้รู้ว่าชาวเกาหลี
มีวิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รีอย่างไร จึงได้ผลผลิตดีและรสชาติหวานหอม ชวนน่ารับประทาน...
อิสระให้ทุกท่านอุดหนุนซื อไปฝากคนทางบ้าน (**หมายเหตุ : การเก็บขึ นอยู่กับจ านวนตามที่
ชาวเกษตรก าหนด และขึ นอยู่กับผลิตผลในแต่ละสัปดาห์) 

เดินทางสู่ กิมจิแลนด์ ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมกับการเรียนท า “กิมจิ” อาหารประจ าชาติของ
เกาหลี ให้ท่านได้สนุกสนานในการลองท าและชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง 

จากนั นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของวัฒนธรรมของชาวเกาหลี โดยการแต่งกายชุดฮันบก 
ประจ าชาติในแบบต่าง ๆ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพื่อไปอวดคนทางบ้าน  

  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) สุกี สไตล์เกาหลี 
ประกอบไปด้วยผักสดหลากหลายชนิด ต้มในน  าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าว
สวย เกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย 

จากนั นให้เวลาทุกท่านสนุกสุดเหวี่ยง กับสวนสนุกที่ดีท่ีสุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
ด้วยบัตร SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิดและไม่จ ากัดรอบ 
สวนสนุกที่นี่ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ให้ท่าน
สนุกกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป 
โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่นเครื่องเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไล
เกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ที่นี่และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนได้เดินชมและ
ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลปิ / 
พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ 
สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)  

หลังจากนั นน าท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOW เป็นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL 
บอกเล่าเรื่องราวความรักอันอมตะระหว่างชายหนุ่มที่เชี่ยวชาญการตีกลองกับวิญญาณของ
แฟนสาวที่เชี่ยวชาญดนตรีเครื่องสาย อาทิเช่น ฟลูต ไวโอลิน ซอ และกายากึม ที่ผูกพันและ
ตามหากันตั งแต่อดีตภพจนถึงปัจจุบัน สื่อสารผ่านดนตรีโบราณและศิลปะร่วมสมัย อย่าง
บีบอย และแจ๊สแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึงให้ผู้ชมได้เข้ามีส่วนร่วมในโชว์ได้อย่างน่ารักตลอด
การแสดง 

พาทุกท่านสู่ ศูนย์เวชส าอางให้ท่านได้เลือกซื อเครื่องส าอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิ
เช่นครีมน  าแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ 

  เย็น รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู คาลบี้ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบปิ้ง
ย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลีเป็นการน าเนื อสัตว์มาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื อนุ่ม แล้วน าไปย่างบนแผ่น
โลหะที่ถูกเผาจนร้อน พอใกล้สุกแล้วต้องใช้กรรไกรตัดเป็นชิ นพอดีค า ทานกับเครื่องเคียง 

 
หลังจากนั นน าท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 
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DAY 4 : ศูนย์สมุนไพร  l  ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง  l  พระราชวังเคียงบ็อก  I  DUTY FREE  l  ศูนย์รวม

ของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง  I  LINE FRIENDS STORE  I  ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทง

แดมุนI  DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) 

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั นน าท่านไป ศูนย์สมุนไพร ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็น
สมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี ยว ดีส าหรับบุคคลที่นิยมดื่ม
ชา กาแฟ น  าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกต จะช่วยในการล้างสารพิษท่ีตกค้างหรือไขมันที่สะสม
อยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพ
ร่างกายของท่านเอง  

น าทุกท่านสู่ ศูนย์น้้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ที่มีสรรพคุณ 
ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพ่ือป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้
เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ น 

เช้านี น าท่านเข้าสู่ พระราชวังเคียงบ๊อก พระราชวังโบราณใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลี
มีอายุกว่า 600 ปี พระราชวังแห่งนี มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง และได้ถูกท าลายไปใน
สมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดครอง และทั งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหาร และเป็นที่ประทับ
ของกษัตริย์ สร้างขึ นในสมัยราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายภายใต้การปกครองของ
ระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากท่ีสุด  

หลังจากนั นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินค้าชั นน าให้
ท่านได้เลือกซื อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั ง น  าหอม เสื อผ้า เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา 
เครื่องประดับ ฯลฯ 

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจิมดัก(JIMDAK) เป็นเมนูไก่
ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลุกด้วยน  าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่อง
เคียงเกาหลี 

พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่ง
รวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั นน า ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างล้น
หลาม ท่านสามารถหาซื อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั งเสื อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องส าอาง
ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN 
FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยังมี เสื อผ้า เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและ
ซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้าหลากหลายชนิดให้
ได้เลือกซื อกัน  

นอกจากนี ท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปด้วยสินค้า LINE 
OFFICIAL ที่จ าหน่ายสินค้าของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบราวน์แซลลี่ 
เจมส์ หรือโคนี่ ซึ่งแต่ละตัวจะมีสินค้าที่ระลึกให้เลือกซื อเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา 
เคสโทรศัพท์ เสื อผ้า กระเป๋า เครื่องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายในร้านยังมีมุมน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปกัน
อย่างจุใจอีกด้วย แต่ที่เป็นไฮไลท์เด่นของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตัวยักษ์ใหญ่ที่ตั งอยู่หน้า
ร้าน ที่ใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแม้แต่คนเกาหลีเอง 
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จากนั นน าท่านช็อปปิ้งต่อที่ ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุนให้ท่านได้เลือกซื อ เสื อผ้า
เครื่องแต่งกาย เครื่องหนังรองเท้า นอกจากนี ยังมีร้านเครื่องส าอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริม
สองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี ยังมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิดหมวกให้ผู้ที่อยาก
แสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกันอีกด้วย และฝั่งตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดิน
ข้ามไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานที่ส าหรับจัดแสดง
งานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆนอกจากนี ท่านยังสามารถชม
บรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN 

 เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารด้วย บุฟเฟ่ต์นานาชาติขาปูยักษ์! 

หลังจากนั นน าท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 

DAY 5 : ศูนย์พลอยอเมทิส | N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) | ศูนย์โสม | ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท  

TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM | SUPERMARKET 

  เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เช้านี น าท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึ่งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 
หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊ก
จอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอัน ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและ
ถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ นลิฟท์) 

น าทุกท่านรู้จัก และเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะ
เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก มีสรรพคุณทาง
การแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและ
ป้องกันมะเร็ง ท่านไหนที่ต้องท างานดึก นอนดึก หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพ่ือลด
ความอ่อนล้า ท าให้รู้สึกกระปรี กระเปร่า ร่างกายรู้สึกสดชื่น.. อิสระให้ท่านได้ซื อกลับไปบ ารุง
ร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ 

น าท่านสู่ ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท เป็นถนนย่านมหาวิทยาลัย ฮงอิก ซึ่งมีชื่อเสียงด้านศิลปะ ที่นี่จะ
มีบรรดานักศึกษาน าของประดิษฐ์จากแฮนด์เมดมาวางจ าหน่ายและมีร้านค้าขายสินค้าวัยรุ่น
ต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและชมงานศิลปะตลอดทาง 

ต่อด้วยชม TRICK ART MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะแรกในประเทศเกาหลีที่จัดแสดงศิลปะ
ภาพลวงตา นิทรรศการบนผนังแบบสามมิติ  

  เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยซัมเกทัง หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังใน
สมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทรา
แดง และเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงท่ีเรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด า 
และเกลือ 
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จากนั นน าท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี
ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี ติดตัวไว้จะท าให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ นในชีวิต 

หลังจากนั นได้เวลาน าท่านสู่ สนามบินนานานชาติอินชอน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ ระหว่างทาง แวะช้อปปิ้งที่ SUPERMARKET เพ่ือซื อของฝากคนทางบ้าน ที่ร้าน
แห่งนี มีขนมพื นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ 
ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของท่ีระลึก  

ได้เวลาน าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

สายการบนิ รหัสเทีย่วบนิ เวลาเดินทางจากเกาหลีใต ้ เวลาเดินทางถงึประเทศไทย 

 

OZ741 18.30 น. 22.05 น. 

 

KOREA EXCLUSIVE WINTER 
#อัตราค่าบริการ 

พีเรียดเดินทาง สายการบนิ ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตยีง 

14 - 18 กุมภาพันธ์ 
 

25,900.- 25,900.- 

 
หมายเหตุ : อัตราคา่บริการ 
+ หากท่านต้องการห้องส าหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพ่ิมเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ่ 
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 8,900.-บาท/ท่าน 

 
หมายเหตุ :  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงเที่ยวบินทั งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั งนี ขึ นอยู่ตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน  
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้, ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมูลให้มั่นใจก่อนท าการโอนเงินจองทุกครั ง 
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยนืยันการจอง* 
เจ้าหน้าท่ีจะส่งใบนัดหมายการเดนิทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านั น!!!  
และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ี 
 

***ลูกค้ามีความจ าเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์ อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชส าอาง, ศูนย์น  ามันสนแดง,  
ศูนย์พลอยอเมทสิ หากท่านไม่ต้องการเข้าร้านดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าบริการเพิม่ท่านละ 300 USD*** 

 
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก 



 

KOREA EXCLUSIVE WINTER 8 

 

หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทั งสิ นและขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการ 
ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท*** 

 

กรุณาช้าระมัดจ้าหลังจากวันจองภายใน 3 วัน 
และช้าระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน 

********มัดจ้าขัน้ต้่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป****** 

#อัตราทวัร์รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ   
 ค่าอาหารทุกมื อ ตามที่ระบุในรายการ        
 ค่าเข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ        
 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ        
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี         
 ค่าน  าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.      
 ค่าประกันอุบัตเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จ ากดั 
 ปลั๊กไฟ ADAPTER  

 

#อัตราทวัร์ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดืม่ที่
สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทั งทริป  
 หากผู้เดินทางไมไ่ด้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 5,000 บาท 
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%      
 ค่าน  าหนักกระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรยีมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 3.ใบส าคัญถิ่นท่ีอยู่ 4.ส าเนา

ทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมดุบัญชีเงนิฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯ จะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน 
โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเรื่องแจ้งเขา้ - ออกด้วยตนเองก่อนจะ
ยื่นวีซ่า)  

 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER 
 ค่ากระเช้าท่ีอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  

 

#หมายเหต ุ

 จ านวนผู้เดินทาง ขั นต่ า ผู้ใหญ่  20 ท่าน ขึ นไป 
 เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
 ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั งไปและกลับโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
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 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณาในการ
ตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั งไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ**การพิจารณาเป็นเอกสิทธ์ิและ
วิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานเท่านั น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไม่
สามารถท าการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  

 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั งที่ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ 
เนื่องจากมีสิ่งผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรอืในกรณีอื่นๆการพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของ
เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานเท่านั น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ทั งนี กรณีที่ท่านไม่
ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ ทั งสิ น  

 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันท่ีเดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ นไป และต้อง
เหลือหน้ากระดาษพอให้เจา้หน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที่สมบรูณ์ ไม่ช ารดุ หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล  
 หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรณุาช าระเงิดมัดจ าภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการช าระเงินพร้อมหน้า

พาสปอร์ตของผูเ้ดินทาง และช าระเงินทั งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน  
 ทางบริษัทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั งสิ นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง

มื อ  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้กับตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ที่ได้ระบุไว้แล้วทั งหมด 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ได้ตามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับเวลา

การจราจร สภาพอากาศ และเหตสุุดวิสยัอื่นๆที่อาจเกดิขึ นได้ ทั งนี เพื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั งสิ นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั น  
 ในกรณีที่ลูกค้าตั งครรภ์ ต้องมีใบรบัรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายไุม่เกิน 7 วัน นับจากวันท่ีเดินทาง 

และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า 
 กรณีกรุป๊ส่วนตัว กรุป๊เหมา กรุ๊ปนกัเรียน กรุ๊ปดูงาน ไมส่ามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้ 
 กรณีที่ท่านซื อเฉพาะแพค็เกจทัวรไ์ม่รวมตั๋วเครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 

บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

การยกเลกิ : 
- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านั น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณ ี
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมื่อช าระแล้วไมส่ามารถคืนเงินใดๆทั งสิ น 

 

ช่วงเทศกาล :  
ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทางได้  
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตมีัดจ ากับสายการบิน หรือผา่นตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทัวรท์ั งหมด 
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พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกวา่ 6 เดือนขึ้นไป 

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ และไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณี
ที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง  
หรือการถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่นืค่าทัวร์ใดๆ ทั งสิ น  

 


