
 

 

V A L E N T I N E ’ S  K O R E A 
 

โรงแรม/ที่พัก : ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน สายการบิน : ASIANA AIRLINE (OZ) 

 
 

• เล่นสกีสดุมันส์ ณ ลานสกกีวา้ง 

• ล่องเรอืกนิลมชมวิว ให้อาหารนกนางนวล ARA CRUISE 

• ท่องดินแดนเทพนยิาย ณ ดงฮวา วิลเลจ 

• สนุกกบัเครื่องเลน่มากมายที่ EVERLAND 

• ชมถ ้าประวตัิศาสตร์+วฒันธรรม GWANGMYEONG CAVE 

• ช้อปปิ้งกระจาย ย่านดัง เมยีงดง ทงแดมุน 

• ช้อปของฝากสดุน่ารกัที่ LINE FRIENDS STORE   

• เดินเล่นทีอ่าคาร DDP ทงแดมุนดีไซน ์

 
 
#ตารางสรุปโปรแกรมทอ่งเท่ียวเกาหลี 5 วนั 3 คืน 

วัน โปรแกรมการเดินทาง อาหาร โรงแรม/ที่พัก 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - - 

2 

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย (DONGHWA VILLAGE) - 
อินชอนไชน่าทาวน์ – ARAWATERWAY MARU & WATERFALL – ถ ้าควังเมียง - 
อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดส้าหรับเล่นสกี) หรือ 
ONEMOUNT SNOW PRAK (ไม่รวมบัตรเข้า) **กรณีที่สกีกลางแจ้งปิดจะเข้า 
ONEMOUNT SNOW PRAK แทน** 

B. – 
L. บุฟเฟ่ต์
อาหารกลางวัน
บนเรือ 
D. พุลโกกิ 

SUWON 
หรือเทียบเท่า 

3 

สตอร์วเบอรีฟ่าร์ม  - สวนสนกุ EVERLAND (รวมบัตรเข้า และเครื่องเล่นไม่จ้ากัด) 
- ศูนย์เวชส้าอาง - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน – DONGDAEMUN 
DESIGN PLAZA 

B. โรงแรม 
L. BBQ 
D. ชาบู ชาบ ู

BENIKEA 
SEOUL หรือ
เทียบเท่า 

4 

พระราชวังถ็อกซูกุง - ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง - ศูนย์สมุนไพร – N SEOUL 
TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – DUTY FREE – ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง – 
LINE FRIENDS STORE 

B. โรงแรม 
L. ซัมเกทัง 
D. FREE MEAL 

BENIKEA 
SEOUL หรือ
เทียบเท่า 

5 
ศูนย์โสม - ศูนย์พลอยอเมทิส – ข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก – ฮุนได เอ้าเลท – 
ARA CRUISE - SUPERMAKET 

B. โรงแรม 
L. จิมดัก 
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V A L E N T I N E ’ S  K O R E A 
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน 

 

DAY 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน 

คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั น 4 ณ เคาน์เตอร ์ 
สายการบิน ASIANA AIRLINE (OZ) โดยมีเจ้าหนา้ที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ้านวยความสะดวกในเรื่อง
ของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอรต์ให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) 
หลังจากเช็คอิน และโหลดสมัภาระเรียบร้อยแล้ว น้าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ 

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

 
 

ข้อแนะน า : เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาด
ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลติร ส้าหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลลิิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยกไ็มส่ามารถน้าตดิตัวขึ น
เครื่องบินได้ ภาชนะทั งหมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปดิ - ปิด ผนึกได้ และมีความจรุวมกนัไม่เกิน1 ลติร (1,000 มิลลลิิตร) ของเหลว
ที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส้าหรับเด็กทารกในปรมิาณท่ีเหมาะสม รวมถึงยาท่ีมีเอกสารกา้กับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่
ซื อจากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ท่าอากาศยานตอ้งบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมี
หลักฐานแสดงว่าไดซ้ื อ ณ วันท่ีเดนิทาง เพื่อน้าไปแสดงต่อเจา้หน้าที่ ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน้าของเหลว ขึ น
เครื่องแตกต่างกัน การน้าผลติภณัฑ์ของสดที่ท้าจากสัตวไ์ม่ว่าเนื อหมู เนื อวัว ผัก ผลไมส้ด ไม่อนญุาตให้น้าเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ
เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 

 
DAY 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน - DONGHWA VILLAGE – อินชอนไชน่าทาวน์ - ARAWATERWAY 

MARU & WATERFALL – พิพิธภัณฑ์ถ ้าควังเมียง - อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าอุปกรณ์

และชุดส าหรับเล่นสกี) หรือ ONEMOUNT SNOW PRAK (ไม่รวมบัตรเข้า) **กรณีที่สกีกลางแจ้งปิด

จะเข้า ONEMOUNT SNOW PRAK แทน** 

เช้า เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ น  2 ชั่วโมง
เพ่ือให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี)หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
น้าท่านเดินทางสู่ DONGHWA VILLAGE หมู่บ้านที่ถูกตกแต่ง วาดสีสัน เนรมิตให้สวยงามดั่งเทพ
นิยาย ประกอบไปด้วยนิยายโด่งดังหลายเรื่อง อาทิ หนูน้อยหมวกแดง สโนว์ไวท์กับคนแคระทั ง 7  
ปีเตอร์แพน ฯลฯ ที่ท้าให้ท่านย้อนสู่วัยเด็กอีกครั งหนึ่ง 

จากนั นน้าท่านชมความงามย่านอินชอนไชน่าทาวน์ ชุมชนเก่าแก่ที่ก้าเนิดจากการเปิดท่าเรือเมืองอิน
ชอนในปี ค.ศ. 1883 ชุมชนแห่งนี มีอายุกว่าร้อยปี แต่ยังคงกลิ่นอายความเป็นจีนผสมผสานเกาหลีไว้ได้
เป็นอย่างดี และที่นี่ยังเป็นย่านไชน่าทาวน์แห่งเดียวในเกาหลีใต้ด้วย  

น้าท่านเดินชมบรรยากาศริมน ้ายามเช้า ARAWATERWAY MARU & WATERFALL ชมน ้าตก
จ้าลองขนาดใหญ่ที่สูงกว่า 50 เมตร นอกจากนี ท่านยังสามารถสนุกสนานกับการเดินเล่นบนสกายวอร์
คกระจกใส เสมือนท่านเดินอยู่บนน ้า  



 

 

เที่ยง หลังจากนั นน้าท่านสู่ ท่าเรือกิมโป ล่องเรือ ARA CRUISE สัมผัสกับบรรยากาศสองฝั่งแม่น ้าเมืองคิมโพ โดย
ภายในเรือแบ่งออกเป็น 4 ชั น ชั นแรกและชั นที่สองเป็นห้องอาหาร ห้องจัดเลี ยง ส่วนชั นที่สาม และชั นที่สี่ ท่าน
สามารถพักผ่อนชมวิว หรือถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย รับประทานอาหารกลางวันสุดพิเศษบนเรือ กับ อาหารบุฟ
เฟ่ต์ ให้ทา่นอิ่มอร่อยแบบไม่อั น และเพลิดเพลินกับเหล่าบรรดานกนางนวลที่บินตามเรือ และสามารถซื อข้าว
เกรียบกุ้งบนเรือให้เป็นอาหารนกได้ 

บ่าย น้าทุกท่านสู่เหมืองถ่านหินเก่า ในสมัยที่เกาหลีอยู่ใต้อาณานิคมของญี่ปุ่น พิพิธภัณฑ์ถ ้าควังเมียงถูก
น้ามาปรับโฉมใหม่เมื่อปี ค.ศ. 2011 ให้เป็นพิพิธภัณท์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยมีการสร้าง
ทางเดินในถ ้าใหม่โดยประดับประดาไปด้วยแสงไฟ หลากหลายสี สวยงาม มีน ้าตกภายในถ ้า รวมทั ง
ห้องโถงส้าหรับการแสดงดนตรี ที่พิเศษกว่าที่อ่ืนๆ เพราะนั่งชมกันในถ ้าด้วย  ท้าให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่ง
ในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองด้วย 

จากนั นพาท่านเดินทางสู่ ลานสกีรีสอร์ท ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมบรรยากาศสองข้างทางในช่วง
ฤดูหนาวอันแสนงดงามของประเทศเกาหลีที่สวยที่สุด ถึงสกีรีสอร์ทอิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสหิมะและ
สถานที่ที่งดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็น ที่ระลึกและเล่นสกีซึ่งลานสกีแห่งนี มีความท้าทายให้ท่านได้สัมผัส
ด้วยเนินหิมะที่มีความสูงไม่ต่้ากว่า 1 กิโลเมตรขึ นไป และเป็นที่กล่าวขวัญถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักสกี
มือใหม่ แต่ก็มีทางวิ่งส้าหรับมืออาชีพเช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสเป็นตัวเชื่อมระหว่างยอดเนินและพื น
ด้านล่างมาท้าทายความสามารถของท่านตามอัธยาศัยพร้อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสายลมเย็น
ในฤดหูนาวและท้ากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะกว้าง (** ไม่รวมค่าเข้าลานสกี ค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกี
และครูฝึก **) 

**การเตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื อแจ๊คเก๊ตกันน ้าหรือผ้าร่ม 
และกางเกงรัดรูป เป็นต้น ขอค้าแนะน้าและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพ่ือความ
ปลอดภัยของท่านเอง** 

**ในกรณีที่ลานสกีกลางแจ้งปิด เราจะพาท่านสู่ลานสกีในที่ร่ม ONEMOUNT SNOWPARKแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล มีสิ่งอ้านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS &GOLF, CLUB, 
WATER PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดท่ีไม่สนใจเล่น SNOW PARK สามารถเดินช้อปปิ้งตาม
อัธยาศัย มีทั ง H&M,ADIDAS และมีแบรนด์ชั นน้าอีกมากมาย นอกจากนี ยังสามารถเล่นเครื่องเล่น
หลากหลายชนิดทั ง บันจี จัมพ์, ไม้ลากเลื่อน, ม้าหมุน ,สไลเดอร์(ไม่รวมบัตรเข้า) 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย พุลโกกิ (BULGOGI) ส่วนผสมจะมีเนื อวัว หรือเนื อหมู 
วิธีการท้าคือหั่นเนื อหรือหมูเป็นชิ นบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆ ก่อนน้าไปต้มน ้าขลุกขลิก  

 
หลังจากนั นน้าท่านเข้าสู่ที่พัก SUWON : BENIKEA SUWON หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 
DAY 3 สตอร์วเบอรีฟาร์ม - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จ ากัด) – ศูนย์เวชส าอาง – 

ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน – DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เช้านี น้าท่านเข้าสู่ สตรอว์เบอร์รีฟาร์ม ให้ท่านได้ชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆ และได้รู้ว่าชาวเกาหลีมีวิธีการ
ปลูกสตรอว์เบอร์รีอย่างไรจึงได้ผลผลิตดีและรสชาติหวานหอมชวนน่ารับประทาน..อิสระให้ทุกท่าน
อุดหนุนซื อไปฝากคนทางบ้าน (**หมายเหตุ : การเก็บขึ นอยู่กับจ้านวนตามที่ชาวเกษตรก้าหนด และ
ขึ นอยู่กับผลิตผลในแต่ละสัปดาห์) 



 

 

จากนั นให้เวลาทุกท่านสนุกสุดเหวี่ยง กับสวนสนุกที่ดีท่ีสุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ด้วย
บัตร SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิดและไม่จ้ากัดรอบ สวนสนุกที่นี่
ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ให้ท่านสนุกกับเครื่องเล่น
หลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน 
ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่นเครื่องเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ที่นี่และชม

ความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนได้เดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / 
กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-
พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ) 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย เมนู บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) อาหารปิ้งย่าง
สไตล์เกาหลี รับประทานพร้อมเครื่องเคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป สลัดผักสดๆ 

บ่าย สุดท้ายก่อนรับประทานอาหารกลางวันพาทุกท่านสู่ ศูนย์เวชส้าอาง ให้ท่านได้เลือกซื อเครื่องส้าอาง
คุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน ้าแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ 

จากนั นน้าท่านช็อปปิ้งต่อที่ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุนให้ท่านได้เลือกซื อ เสื อผ้าเครื่อง
แต่งกาย เครื่องหนังรองเท้า นอกจากนี ยังมีร้านเครื่องส้าอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้
ท่านได้เลือกชม นอกจากนี ยังมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิดหมวกให้ผู้ที่อยากแสดงความสามารถ มา
แสดงให้ชมกันอีกด้วย และฝั่งตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ามไปชม ตึก DDP หรือ 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานที่ส้าหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไป
ถึงนิทรรศการต่างๆนอกจากนี ท่านยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN 

เย็น รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) สุกี สไตล์เกาหลี ประกอบ
ไปด้วยผักสดหลากหลายชนิด ต้มในน ้าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย เกาหลทีี่
รสชาติถูกปากคนไทย 
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DAY 4 พระราชวังถ็อกซูกุง – ศูนย์น ้ามันสนแดง – ศูนย์สมุนไพร - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - 

DUTY FREE – ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น้าทุกท่านสู่ หนึ่งใน 5 พระราชวังที่มีความส้าคัญมากท่ีสุดของราชวงศ์โซซอน และประเทศเกาหลี อยา่งพระราชวังถ็
อกซูกุงพระราชวังแห่งนี เป็นพระราชวังเก่าแก่ท่ีมีอายุยาวนานกว่า 500 ปี ตั งอยู่ใจกลางอาคาร ย่านแหล่งท่องเที่ยว
มากมาย ภายในพระราชวังมีสิ่งทีน่่าสนใจมากมาย เช่น ประตูหลักแทฮันมุน, หอระฆังกวางเมยีนมุน, พระที่นั่งชุงวา
จอน, ท้องพระโรง และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี ภายในรั วของพระราชวังถ็อกซูกุงยังมี พิพิธภัณฑศ์ิลปะแห่งชาติ
ถ็อกซูกุง ให้ได้ศึกษาประวตัิศาสตร์โบราณของชาวเกาหลีอีกด้วย 

น้าทุกท่านงสู่ ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีทีม่ีสรรพคณุ ช่วยชะลา้งไขมันในเส้น
เลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ น  

จากนั นน้าท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ็อกเกตนามู ใหม่ลา่สุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรยีบร้อยแล้ว เปน็
สมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี ยว ดีส้าหรับบุคคลที่นิยมดืม่ชา กาแฟ น ้าอัดลม 
ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยูภ่ายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตับหรือไต
ของท่านแข็งแรงขึ น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย 



 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู ซัมเกทัง หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) 
อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีข้าว รากโสม พุทราแดง
และเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงท่ีเรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด้า และเกลือ 
เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน 

บ่าย บ่ายนี น้าท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึ่งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงท่ีสุดในโลก 
ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผูร้ักชาติอนั 
ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคูร่ัก (ไมร่วมค่าขึ นลิฟท์) 

หลังจากนั นน้าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี ฟรี (DUTY FREE) ที่น่ีมีสินค้าชั นน้าให้ท่านไดเ้ลอืกซื อมากมาย
กว่า 500 ชนิด ทั ง น ้าหอม เสื อผ้า เครื่องส้าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ  

พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟช่ันแบรนด์เกาหลี
ชั นน้า ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื อสินค้าได้อย่างหลากหลาย
ทั งเสื อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องส้าอางซึ่งเป็นท่ีรูจ้ักอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, 
CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยังมี เสื อผ้า เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซี
รีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกท่ีมีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสนิค้าหลากหลายชนิดใหไ้ด้เลือกซื อกัน  

นอกจากนี ท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL ทีจ่้าหน่ายสินค้า
ของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบราวน์แซลลี ่ เจมส์ หรือโคนี่ ซึ่งแตล่ะตัวจะมสีินค้าท่ีระลึกให้
เลือกซื อเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสื อผ้า กระเป๋า เครื่องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายในร้านยังมีมมุ
น่ารักๆ ให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้วย แต่ที่เป็นไฮไลทเ์ด่นของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตัวยักษ์ใหญท่ี่ตั งอยู่หน้าร้าน 
ที่ใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแม้แต่คนเกาหลีเอง 

เย็น อิสระอาหารค่้า FREE MEAL เลือกทานอาหารตามที่ท่านต้องการ ลิ มลองอาหารหลากหลายชนิดของเกาหลีใต ้
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DAY 5 ศูนย์โสม – ศูนย์พลอยอเมทิส - ท าข้าวห่อสาหรา่ย+ชุดฮันบก – ฮุนไดเอ้าเลตท์ - ARA CRUISE - 

SUPERMARKET 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั นพาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะ
เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์
นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท้าให้จิตใจสงบและเพ่ิม
พละก้าลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ้ารุงหัวใจของคุณได้เป็นอย่างดี ช่วยป้องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือด ฯลฯ 

ต่อด้วย ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้าได้มี
พลอยชนิดนี ติดตัวไว้จะท้าให้มีโชคลาภ และสิ่งดีๆเกิดขึ นในชีวิต 

น้าท่านร่วมเรียนรู้วัฒนธรรม กับการเรียนท้าข้าวห่อสาหร่าย กิมบับ อาหารประจ้าชาติเกาหลี ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหนึ่ง 

จากนั นเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจ้าชาติต่างๆ ชุดฮันบก 
พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เพ่ือไปอวดคนทางบ้าน 



 

 

จากนั นพาท่านช้อปปิ้งที่ ฮุนไดเอาท์เล็ท แหล่งช้อปปิ้งแห่งเมืองกิมโป ที่มีสินค้าให้เลือกช้อป
หลากหลาย ทั งเสื อผ้า ของใช้ รองเท้า กระเป๋า และสินค้าแบรนด์ดังอีกมากมาย ให้ท่านช้อปอย่างจุใจ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้น
เส้น เกาหลี คลุกด้วยน ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลี 

หลังจากนั นได้เวลาน้าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้
อปปิ้งที ่ SUPERMARKET เพ่ือซื อของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่งนี มีขนมพื นเมืองเกาหลีหลากชนิด
รวมทั งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก  

ได้เวลาน้าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
 

V A L E N T I N E ’ S  K O R E A 
อัตราค่าบริการ 

 

เดือน กุมภาพันธ์ 2019 

พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

14 – 18 กุมภาพันธ์ ASIANA AIRLINE (OZ) 19,900.- 19,900.- 

 
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการ 
+ หากท่านต้องการห้องส้าหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพ่ิมเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ่ 
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน 

 

หมายเหตุ :  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั งนี ขึ นอยู่ตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน  
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้, ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมูลให้มั่นใจก่อนท้าการโอนเงินจองทุกครั ง 
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเง่ือนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง* 
เจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านั น!!! และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 
 

***ลูกค้ามีความจ้าเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์ 
อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชส้าอาง, ศูนย์น ้ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้าร้านดังกล่าว  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพ่ิมท่านละ 300 USD*** 



 

 

 
***กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก 

หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ 
ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 

 

กรุณาช้าระมัดจ้าหลังจากวันจองภายใน 3 วัน 
และช้าระส่วนที่เหลือทั งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน 

********มัดจ้าขั นต่า้ 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป****** 
 

#อัตราทวัร์รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการชั นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ   
 ค่าอาหารทุกมื อ ตามที่ระบุในรายการ        
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ        
 ค่าท่ีพักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน้าเที่ยวตามรายการ        
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี         
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.      
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จ้ากัด 
 ปลั๊กไฟ ADAPTER  

#อัตราทวัร์ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพ่ิมกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทั งทริป  
 หากผู้เดินทางไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 5,000 บาท 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%      
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก้าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 ค่าวีซ่าส้าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจ้าตัวคนต่างด้าว 3.ใบส้าคัญถิ่นท่ีอยู่ 4.

ส้าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด้าเนินการยื่นวีซ่า
ให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส้าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องท้าเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)  

 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER 

#หมายเหต ุ

 จ้านวนผู้เดินทาง ขั นต่้า ผู้ใหญ่  20 ท่าน ขึ นไป 
 เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส้าคัญ 
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  



 

 

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณาใน
การตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั งไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง
ไม่ถูกต้อง การกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆ**การพิจารณา
เป็นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั น ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถท้าการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  

 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั งที่ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอ่ืนๆการพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และ
วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัท ทั งนี กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ ทั งสิ น  

 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ นไป 
และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่
ช้ารุด หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล  

 หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช้าระเงิดมัดจ้าภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการช้าระเงินพร้อมหน้า
พาสปอร์ตของผู้เดินทาง และช้าระเงินทั งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื อ  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

 เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั งหมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ได้ตามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับ
เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆที่อาจเกิดขึ นได้ ทั งนี เพ่ือความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็นส้าคัญ 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค้าสัญญาใดๆ ทั งสิ นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  ลง
นามโดยผู้มีอ้านาจของบริษัทฯ ก้ากับเท่านั น  

 ในกรณีที่ลูกค้าตั งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่
เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า 

 กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้ 
 กรณีท่ีท่านซื อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

การยกเลิก : 

- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านั น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว 

- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี 

- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมื่อช้าระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทั งสิ น 
 
  



 

 

 

ช่วงเทศกาล : ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได 

กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั งหมด 
 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกวา่ 6 เดือนขึ้นไป 

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใน
กรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่า
ทัวร์ใดๆ ทั งสิ น  

 


