
 

ASIANA PLUS+ WINTER ICE FISHING 
 ตกปลาน้้าแข็ง ICE FISHING 

 พักสกีรีสอร์ต 1 คืน 

 SEAFOOD BUFFET ขาปูยักษ์ 
 สนุกสนานกับการเล่นสกี 

 

 วัดซิลลึกซา หรือ วัดกูรยองซา  

 เกาะนามิ WINTER LOVE SONG  

 ไร่สตรอเบอรี่  

 เพลินกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์  

 พระราชวังชางด็อกกุง  

 คล้องกุญแจ / ชมวิวกรุงโซลที่ N TOWER  

 ชมโชว์ FANTA STICK SHOW  

 คลองชองเกชอน  

 ช้อปปิ้งจุใจเมียงดง / ทงแดมุน / เครื่องส าอางค ์

 ศูนย์โสม / ศูนย์น้ ามันสน / ศุนย์เครื่องส าอางค์ 
/ ศุนย์พลอยอเมทิส 

 

 

ก าหนดการเดินทาง มกราคม 2558 

วันแรกของการเดินทาง สุวรรณภูมิ – เกาหลีใต ้

20.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณช้ัน 4 ช้ันผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการ
บิน ASIANA AIRLINES หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน K ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 6 โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน 

23.40 น. 

 
ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหล ีโดยเที่ยวบินที่ OZ742 พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

ข้อแนะน า 
ถ้าต้องการนําของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 

ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นําถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนําผลิตภัณฑ์ของสดที่ทํา
จากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นําเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 

  



 

 

วันสองของการเดินทาง เกาะนามิ – ตกปลาน้ าแข็ง – วัดชิลลึกซา (Silleuksa Temple) หรือ วัดกูรยองซา (Guryongsa 

Temple) – เล่นสกีสุดมันส ์

06.35 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้

 (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหล)ี นําท่าน

เดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ (Winter Love Song)  ชมทิวทัศน์ของธรรมชาติ ซ่ึง

เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําละคร “เพลงรักในสายลมหนาว” หนึ่งในสถานที่ถ่ายทําละครเกาหลี เกาะนามิ

มีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ําฮัน อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมสวนเกาหลี และ

คารวะสุสานนายพลนามิ  เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าเพื่อสุขภาพ  ผ่านดงต้นสน  

ดอกสน  ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธ์ุสัตว์ต่าง 

ๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง และให้ท่านได้เก็บภาพอันแสนประทับใจกลับไป

ฝากคนทางบ้าน ได้เวลาสมควร นําท่านนั่งเรือกลับมาฝั่ง 

จากนั้นพาท่าน ตกปลาน้ าแข็ง ตลอดทั้งเดือนมกราคม สนุกกับเทศกาลตกปลาน้ําแข็งที่ใหญ่ที่สุดของ

เกาหลีใต้ มีนักท่องเที่ยวมาเยือนนับล้านคนทุกปี โดยปกติกในเดือนมกราคม แม่น้ํา Hwacheongang จะ

แปรสภาพเป็นน้ําแข็ง ให้ทุกคนเดินลงไปนั่งตกปลาเทราท์ภูเขา หรือ Sancheoneo กันได้ โดยปลาเท

ราท์ภูเขานั้นว่ากันว่า เป็นสายพันธุ์เดียวกันกับปลาแซลมอน อาศัยอยู่ในน้ําเย็น อุณหภูมิตั้งแต่ 20 องศา

เซลเซียสลงไป 

  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ดักคาลบี้ (Dakkalbi) อาหารยอดนิยมอีกชนิด

หนึ่ง ของคนเกาหลี นําไก่บาร์บีคิว ผักต่างๆ ผัดร่วมกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทาน

แบบเมียงคําไทยโดยห่อกับผักกาดแก้วเกาหลี เมื่อทานไประยะหนึ่งจะนําข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมา

ผัดรวมกับทัคคาลบี้เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทัคคาลบี้โปคีมหรือข้าวผัดทัคคาลบี้ที่ทั้งหอม อร่อย 

เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง 

  

บ่าย พาท่านเยี่ยมชม วัดซิลลักซา (Silleuksa Temple) เป็นที่รู้จักกันว่าสร้างขึ้นในยุคซิลลา (57 ปีก่อน 

ค.ศ. - ค.ศ. 935) แม้ว่าจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมหลายครั้งกระทั่งปลายยุคโชซอน ได้มีการสร้างอาราม

เพิ่มเติมขึ้นหลายแห่งและส่ิงก่อสร้างต่างๆโดยใช้อิฐรวมทั้งเจดีย์หลายช้ันที่สร้างด้วยหินและอิฐบนฐาน

รากหลายๆชั้นและสถูปซาริรา (Sarira Stupas) หรือ พาท่านชม วัดกูรยองซา (Guryongsa Temple) 

แรกเริ่มสร้างขึ้นในปี 668 ในช่วงอาณาจักรซิลลา (57 ปี

ก่อน ค.ศ. - ค.ศ. 935) มีการก่อสร้างใหม่ในช่วงการ

ปกครองของพระเจ้าซุคชอง (Sukjong) ในราชวงศ์โชซอน 

(1675-1750) พระสงฆ์จํานวนมากและศาสนิกชน



 

ได้รับการส่ังสอนจากวัดแห่งหนึ่งซึ่งแยกตัวสันโดษอยู่บนเขาจีอัคซาน (Chiaksan Mountains) 

จากนั้นนําคณะเดินทางสู่ ลานสกี ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมบรรยากาศสองข้างทางในช่วงฤดูหนาว

อันแสนงดงามของประเทศเกาหลีที่สวยที่สุดเมื่อถึงสกีรีสอร์ทอิสระให้ทุกท่านได้สัมผัสหิมะและ

สถานที่ที่งดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเล่นสกีซ่ึงลานสกีแห่งนี้มีความท้าทายให้ท่านได้สัมผัส

ด้วยเนินหิมะที่มีความสูงไม่ต่ํากว่า 1 กิโลเมตรขึ้นไป และเป็นที่กล่าวขวัญถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักสกี

มือใหม่ แต่ก็มีทางว่ิงสําหรับมืออาชีพเช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสเป็นตัวเชื่อมระหว่างยอดเนินและพ้ืน

ด้านล่างมาท้าทายความสามารถของท่านตามอัธยาศัยพร้อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสายลมเย็นใน

ฤดูหนาวและทํากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะกว้าง  ( ** ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกีต่างๆ ประมาณ 

30,000-50,000 วอนต่อเซ็ต และครูฝึก ** ) / ลานสกีจะเปิดให้บริการขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและ

ปริมาณหิมะในขณะนั้น  

  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู  (Shabu Shabu) ผักสดหลายชนิด เห็ด

ตามฤดูกาลโอเด้ง เต้าหู้ เบคอน หมูสไลด์ ต้มในน้ําซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเครียงและ

ข้าวสวยเกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย 

 พาท่านเข้าสู่ที่พัก OAK VALLEY SKI RESORT หรือเทียบเท่า 
  

วันที่สามของการเดินทาง ไร่สตรอเบอรี่ – ศุนย์น้ ามันสน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์– หอคอย N TOWER – ชมโชว์ FANTA 

STICK SHOW 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 พาท่านชมวิถีชีวิตชาวไร่ ณ ไร่สตรอเบอรี ่ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลสตรอเบอรี่ ว่ามีวิธีการ

อย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอรี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนน่ารับประทาน ซ่ึงที่ไร่แห่งนี้จะ

สาธิตวิธีการเพาะปลูกสตรอเบอรี่ให้ได้ผลขนาดใหญ่บิ๊กเบิ้มทะลุมาตรฐาน และสตรอเบอรี่เหล่านี้ยัง

เป็นผลไม้ส่งออกของประเทศเกาหลีอีกด้วย นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกเก็บเลือกชิมสตรอเบอรี่

สดๆได้จากภายในไร่ (จํากัดจํานวนโดยขึ้นอยู่กับผลผลิตแต่ละสัปดาห)์ หรือช้อปปิ้งสตรอเบอรี่เพื่อ

ฝากคนทางบ้าน  

จากนั้นพาท่านเดินทางสู ่ร้านน้ ามันสน เป็นสมุนไพรสกัดจากใบของต้นสนเข็มแดง มีส่วนช่วยในการ
ล้างทําความสะอาดหลอดเลือด ช่วยลดความดัน ลดไขมันและคอเลสเตอรอล เหมาะสําหรับผู้ที่เป็น
โรคเบาหวาน ไมเกรน มือเท้าชา อัมพาต และผู้ที่ต้องการลดความอ้วน 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย คาลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มี

ช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการนําเนื้อวัวหรือเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงนําไปย่างบน

แผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนั้นจะย่างเป็นช้ินโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วก็ต้องใช้กรรไกร

http://haamor.com/th/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%95/


 

ตัดเป็นช้ินพอดีคํา ทานกับเครื่องเคียงจําพวกผัก กระเทียม 

  

บ่าย นําท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหล”ี สวนสนุกเปิดที่มี

ช่ือเสียงมากที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ในหุบเขา พาท่านนั่งกระเช้าลิฟต์ ขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์

ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก! ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงห์โตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้

อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถส่ือสารกับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่

น้อย เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ เฮอริเคน รถไฟ

เหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป (รวมบัตรเข้าชมและเครื่องเล่นแบบพิเศษ) อีกทั้งงานเทศกาลดอกไม้ประจํา

ฤดู เช่น ดอกทิวลิป ดอกกุหลาบ ดอกลิลล่ี ดอกเบญจมาศ เป็นต้น และชมขบวนพาเหรดและการแสดง

ต่างๆ 

นําท่านเที่ยวชม หอคอยกรุงโซล N Tower ซ่ึงอยู่บริเวณเนินเขานัมซาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูง

ที่สุดในโลกที่ฐานของหอคอยมีส่ิงที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลก๊ักจอง, สวนสัตว์เล็กๆ, 

สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาต ิอัน ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายทําละคร

เกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตาม

อัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท)์ จากนั้นพาท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOW 

เป็นการแสดงละครเพลง The Musical บอกเล่าเรื่องราวความรักอมตะ ระหว่างชายหนุ่มที่เชี่ยวชาญการ

ตีกลองกับวิญาณของแฟนสาวที่เช่ียวชาญดนตรเีครื่องเป่า และเครื่องสายอื่นๆ เช่น ไวโอลิน ซอ และกา

ยากึม ที่ผูกพันและตามหากันตั้งแต่อดีตภพจนถึงปัจจุบัน ส่ือสารผ่านดนตรีโบราณและศิลปะร่วมสมัย 

อย่างบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึงให้ผู้ชมได้เข้ามีส่วนร่วมในโชว์ได้อย่างน่ารัก ตลอดการ

แสดง 

  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย  เมนู พุลโกกิ (Bulgogi) อาหารขึ้นชื่อของเกาหลี

เหมือนกัน ส่วนผสมจะมี เช่น เนื้อวัว (หรือเนื้อหมู) น้ําลูกแพหรือน้ําตาล ซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ 

หัวหอมหั่นลูกเต๋า น้ํามันงา วิธีทําคือ หั่นเนื้อหรือหมูเป็นช้ินบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆก่อน

นําไปย่าง พุลโกกินั้นจะทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม 
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วันที่ส่ีของการเดินทาง ศูนย์โสม – ร้านค้าสมุนไพร - ศูนย์เครื่องส าอางค์ – พระราชวังชางด็อกกุง - ตลาดเมียงดง – ชม

ตลาดทงแดมุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านสู่ ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดี

ที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซ้ือโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า 



 

กลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนําท่านสัมผัส ร้านสมุนไพร 

(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต 

ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสําหรับบุคคลที่ นิยมดื่มชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊

อกเกต จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับ

หรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซ่ึงยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง จากนั้นพาท่านช้อปปิ้ง

เครื่องส าอาง หลากหลายแบรนด์ เช่น Dr. Closee / ครีมหอยทาก / ครีมเซรั่มพิษง ู

  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู จิมดัก Jim-Dak เป็นเมนูไก่

ประกอบด้วยวุ้นเส้นเกาหลี ซึมซับด้วยน้ําซุป รสชาติกลมกล่อม ถูกปากคนไทยยิ่งนัก เสิร์ฟพร้อมข้าว

สวยร้อนๆ เครื่องเคียงเกาหลีหลากหลาย 

  

บ่าย พาท่านเย่ียมชม พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeok Palace) ใช้เป็นพระราชวังหลักโดย กษัตริย์

ราชวงศ์โชซอน หลายพระองค์ และเป็นพระราชวังที่ได้รับการทํานุบํารุงดูแลดีที่สุดในหมู่พระราชวังทั้ง 

5 แห่ง พระราชวังเป็นที่รู้จักกันดีเพราะมีสวนที่สวยงามมากที่สร้างขึ้นให้กับราชวงศ ์สวนฮูวอนหรือพี

วอน (สวนต้องห้าม) มีทัศนียภาพที่งดงาม มีศาลา สระน้ําและสวนป่า พระราชวังแห่งนี้มีความสําคัญ

มาก เพราะเป็นพระราชวังหลวง ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โซซอนหลายพระองค์ จนถึง

พระเจ้าซุนจง  เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์ ทําให้รฐับาลเกาหลีใต้อนรุักษพ์ระราชวังแห่งนี้อย่าง

ดีที่สุด  

 

จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งที่ย่านเมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟช่ันแบรนด์เกาหลีช้ันนํา ซ่ึงในแต่ละวัน

จะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซ้ือสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า

,รองเท้า,กระเป๋า,เครื่องสําอางซ่ึงเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ Laneige Etude, IIope, Charmzone, 

Skinfood, Face Shop เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย์ฮิตตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูป

ดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า  

จากนั้นนําท่านสู่ความสนุกสนานกับการช้อปปิ้งที่ตลาดดัง  ตลาดทงแดมุน (Dongdaemun Market) 

ที่ตลาดนี้เราสามารถซ้ือข้าวของ และต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน เพราะมีร้านค้าต่างๆ มากมาย ตั้งอยู่

ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ 

เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน รองเท้า เครื่องกีฬา ฯลฯ 

  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมน ูรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการ

ท่านด้วย เมน ู“บุฟเฟต์ซีฟู้ด”  ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆระดับดีลักซ์ ทั้ง ขาปูอลาสก้า กุ้ง

ครีมซอส  อาหารอิตาเลียน ไวน์เลิศรส ไอศกรีม 
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วันที่ห้าของการเดินทาง คลองชองเกชอน - Duty Free – ศูนย์พลอยอเมทิส - ร้านค้าสมุนไพร – Super Market - 

กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นําท่านสู่ คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี ความยาว
ประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซล แต่ในช่วงค.ศ.1957 - ค.ศ.1977ได้มีการ
พัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด กระทั่งปี ค.ศ. 2002 นายลี มยอง ปาก ได้รับตําแหน่งเป็นผู้ว่าการ
กรุงโซล เขาได้เสนอโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอน มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  ใช้งบประมาณกว่า 
380,000,000,000 วอน หรือราวๆ 1 หมื่นล้านบาท พร้อมกับฟื้นฟูธรรมชาติสองฝั่งคลอง มี
สะพานกว่า 22 แห่ง และทางเดินเลียบคลอง จนปัจจุบันคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สําคัญมากในกรุงโซล หลังจากนั้น นําท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟร ี(Duty Free Shop) ที่นี่
มีสินค้าช้ันนําให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้ําหอม เสื้อผ้า เครื่องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา 
เครื่องประดับ ฯลฯ 

  

กลางวัน รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย Samgyetang หรือเมนูไก่ตุ๋นโสม อาหารวัง

ในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องช่ือของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบํารุงและเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะ

มีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้น

ขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดํา และเกลือ 

  

บ่าย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โรงงานอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหล ีซ่ึงชาวโสม
เชื่อว่า ถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ ติดตัวไว้จะทําให้มีโชคลาภและส่ิงดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต 

ได้เวลาอันสมควรนําท่านสู่สนามบินอินชอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ  ระหว่างทางแวะช้อป

ปิ้งที่  Supermarket ที่ร้านแห่งนี้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ใน

ถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก ได้เวลานําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

เหินฟ้า กลับสู่ประเทศไทย  
18.20 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดย ASIANA AIRLINE เที่ยวบินที่ OZ741 (บริการอาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
22.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

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

 

หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม  

 

***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก  



 

 

 

อัตราค่าบริการ 

 

หมายเหตุ 

1. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม 

3. **กรุณาช าระมัดจ าหลังจากจอง 3 วัน และช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 21 วัน  
 

ราคาทัวร์รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ  
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ 

6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่ม ี

7. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. 

8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

ราคาทัวร์ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ส่ัง
เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 

พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม 

มกราคม 58 / 4, 5, 11, 19, 26 21,900 

4,900 

มกราคม 58 / 3, 6, 10, 12, 17, 18, 20, 24, 

25, 27, 31 
22,900 

มกราคม 58 / 2, 7, 8, 9, 13, 16, 21, 22, 23, 

28, 29, 30 
23,900 

มกราคม 58 / 1, 14, 15 24,900 



 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  20,000 วอน ต่อ ทริป 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

4. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 

5. ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ 4)สําเนา
ทะเบียนบ้าน(ถ้าม)ี 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้าม)ี 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดําเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่าย
ค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 

หมายเหตุ 

1. จํานวนผู้เดินทาง ขั้นต่ํา ผู้ใหญ่  20 ท่าน ขึ้นไป 

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 

3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น 

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือ
กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมื้อ  
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
8. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้

ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

เงื่อนไขการให้บริการกรณีส ารองที่นั่ง    

***ช าระเงินมัดจ า***   ท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง   

 

 

 

 

แฟกซ์รายช่ือผู้เดินทางเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ พร้อมระบุหมายเลยโทรศัพท์ติดต่อกลับ และ โปรแกรมวันที่เดินทางมายังเบอร์แฟกซ์   
02-1216036  



 

1. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

2    การยกเลิก 

- ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย 

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วันยึดมัดจ า 50% 

- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 7 วันยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได*้** 

 กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter 

Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่าง  ๆ

ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศ
ในรายการท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี           

เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ     


