
SNOW SOUL SAVE (5D3N) 
สายการบนิ ZE / 7C / TW / LJ 
 

    เตม็อิม่กบัเล่นสกสีุดมนัส์ 
    เดนิเล่นในเมอืงสลีกูกวาด LA PROVENCE 
    ชอ้ปป้ิงจใุจ PAJU OUTLET / เมยีงดง / ทงแดมนุ  
    สกัการะขอพรสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ณ วดัโชเกซา 
    สนุกกบัเครือ่งเล่นมากมายที ่EVERLAND 

    ชมิสตรอวเ์บอรร์ี ่ลกูใหญ่สดๆ จากไร่ 
 

เดินทางวนัท่ี 07-11 ธนัวาคม 2018 
ราคาเพียง 15,900.- / ท่าน 

 

วนัที ่ โปรแกรม โรงแรม 

1 
LA PROVENCE - PAJU OUTLET -  
FREE TIME SKI (ไมร่วมอุปกรณ์) 

SUWON 
หรอืเทยีบเท่า 

2 
EVERLAND (รวมบตัรเครือ่งเล่นไมจ่ ากดั) - STRAWBERRY FARM –  
FANTA STICK SHOW - KIMBAP+HANBOK - TRICK ART MUSEUM 

SEOUL 
หรอืเทยีบเท่า 

3 
GINSENG CENTER - AMETHYST SHOP - COSMETIC SHOP - 
GYEONGBOKGUNG PALACE - N SEOUL TOWER - MYEONGDONG - 
DONGDAEMUN - DONGDAEMUN PLAZA 

SEOUL 
หรอืเทยีบเท่า 

4 
JOGYESA - BUKCHIN HANOK VILLAGE - DUTY FREE - 
CHEONGGYECHEON STREAM - HERB SHOP - RED PINE SHOP - 
SUPERMARKET 

- 

 



วนัท่ี 1 ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

คณะเดนิทางพรอ้มกนัทีจ่ดุหมาย สนามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ณ เคาน์เตอร์
สายการบนิ EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
และอ านวยความสะดวกในเรือ่งของเอกสารตลอดจนสมัภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนดัหมาย และ
พาสปอรต์ใหแ้ก่เจา้หน้าทีใ่นวนัเดนิทาง) หลงัจากเชค็อนิ และโหลดสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านออก
เดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต ้ออกเดนิทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน 

 

ข้อแนะน ำ เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึน้เคร่ืองบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุชนิด ต้องบรรจใุน

ภาชนะที่มีขนาดความจไุมเ่กิน 100 มิลลลิติร ส าหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลลิติร แม้จะบรรจขุองเหลว เจล และสเปรย์ เพียง

เลก็น้อยก็ไมส่ามารถน าตดิตวัขึน้เคร่ืองบินได้ ภาชนะทัง้หมดต้องใสร่วมกนัไว้ในถงุพลาสตกิใส ซึง่เปิด - ปิด ผนกึได้ และมี

ความจรุวมกนัไมเ่กิน1 ลติร (1,000 มิลลลิติร) ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส าหรับเด็กทารกในปริมาณที่

เหมาะสม รวมถึงยาที่มเีอกสารก ากบัชดัเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซือ้จากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่

ทา่อากาศยานต้องบรรจใุนถงุพลาสติกใสปิดผนกึปากถงุไมม่ีร่องรอย การเปิดปากถงุ และมีหลกัฐานแสดงวา่ได้ซือ้ ณ วนัท่ี

เดินทาง เพื่อน าไปแสดงตอ่เจ้าหน้าที่ ณ จดุตรวจค้น อยา่งไรก็ตามแตล่ะประเทศจะมกีฎ การน าของเหลว ขึน้เคร่ืองแตกตา่งกนั 

การน าผลติภณัฑ์ของสดที่ท าจากสตัว์ไมว่า่เนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุาตให้น าเข้าประเทศเพื่อปอ้งกนัโรคตา่งๆเพราะ

หากศลุกากรตรวจพบจะต้องเสยีคา่ปรับ 

 

วนัท่ี 2 ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู –  LA PROVENCE – เล่นสกีสดุมนัส ์(ไม่รวมค่าอปุกรณ์) 

เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตอินิชอนประเทศเกาหลใีต ้ (กรณุาปรบัเวลาของท่าน
ใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมงเพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี หลงัจากผ่านพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากรแลว้ พาท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นลาโพรวองซ ์(LA 



PROVENCE) หมูบ่า้นสุดชคิ สไตลย์โุรปแห่งเกาหล ีสมัผสับรรยากาศบา้นเรอืนสุดน่ารกั และรา้นคา้ระบายสี
ลกูกวาดหวานๆ อสิระใหท้่านถ่ายรปูเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง PAJU OUTLET แห่งใหมแ่ละใหญ่ทีสุ่ดในเกาหล ีซึง่มรีา้นคา้
หลากหลายกว่า 165 รา้นคา้และมสีนิคา้ BRAND NAME ดงัๆมากมาย อาทเิช่น 
ARMANI, CALVIN KLEIN, DIESEL, DKNY, GUESS, ESCADA ฯลฯ ลดราคา
มากมายหลายรา้นและมรีาคาถูกกว่าประเทศไทยใหท้่านไดช้้อปกนัอย่างจใุจ 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ยเมนู ดกัคาลบี ้ (DAKGALBI) ไก่ผดัเผด็ บารบ์คีวิ
เกาหล ีอาหารยอดนิยม อกีชนิดหนึ่ง ของคนเกาหล ีโดยวธิกีารน าเนื้อไก่ทีห่ ัน่เป็นชิน้ๆ และผกัต่างๆ มาผดั
รวมกนักบัซอสบารบ์คีวิในกระทะแบนเหลก็ขนาดใหญ่  

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ลานสกรีสีอรท์ ระหว่างทางท่านจะไดช้ื่นชมบรรยากาศสอง
ขา้งทางในช่วงฤดหูนาวอนัแสนงดงามของประเทศเกาหลทีีส่วยทีสุ่ด ถงึสกรีสีอรท์
อสิระใหทุ้กท่านไดส้มัผสัหมิะและสถานทีท่ีง่ดงาม พรอ้มถ่ายรปูเป็น ทีร่ะลกึและเล่น
สกซีึง่ลานสกแีห่งนี้มคีวามทา้ทายใหท้่านไดส้มัผสัดว้ยเนินหมิะทีม่คีวามสงูไมต่ ่ากว่า 
1 กโิลเมตรขึน้ไป และเป็นทีก่ล่าวขวญัถงึว่าเป็นสวรรคข์องนกัสกมีอืใหม ่ แต่กม็ทีาง
วิง่ส าหรบัมอือาชพีเช่นกนั มเีนินรปูตวัเอสเป็นตวัเชื่อมระหว่างยอดเนินและพืน้

ดา้นล่างมาทา้ทายความสามารถของท่านตามอธัยาศยัพรอ้มเพลดิเพลนิกบับรรยากาศของสายลมเยน็ในฤดู
หนาวและท ากจิกรรมสนุกๆ บนลานหมิะกวา้ง (** ไมร่วมค่าเขา้ลานสก ีค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกแีละครฝึูก **) 
**การเตรยีมตวัก่อนเล่นสก ี ควรเตรยีม ถุงมอืสก ี ผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เสือ้แจค๊เก๊ตกนัน ้าหรอืผา้ร่ม และ
กางเกงรดัรปู เป็นตน้ ขอค าแนะน าและฝึกวธิกีารเล่นจากไกดท์อ้งถิน่ก่อนลงสนามจรงิ เพื่อความปลอดภยั
ของท่านเอง** **ในกรณทีีล่านสกกีลางแจง้ปิด เราจะพาท่านสู่ลานสกใีนทีร่ม่ ONEMOUNT SNOW PARK 
แหล่งท่องเทีย่วใหมล่่าสุดใกลก้รงุโซล มสีิง่อ านวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS &GOLF, CLUB, 
WATER PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดทีไ่มส่นใจเล่น SNOW PARK สามารถเดนิชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั มทีัง้ H&M,ADIDAS และมแีบรนดช์ัน้น าอกีมากมาย นอกจากนี้ยงัสามารถเล่นเครือ่งเล่น
หลากหลายชนิดทัง้ บนัจีจ้มัพ,์ ไมล้ากเลื่อน, มา้หมุน ,สไลเดอร ์(ไมร่วมบตัรเขา้) 

รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  บรกิารท่านดว้ย เมนู BBQ KOREA อาหารป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ี
รบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงของเกาหล ีผกัสด กมิจ ิซุป 

หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั SUWON - SUWON JM หรอืเทยีบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหล ี



วนัท่ี 3 EVERLAND (รวมบตัรเข้า และบตัรเคร่ืองเล่นไม่จ ากดั) - สตรอวเ์บอรร์ี่ฟารม์ – FANTA 

STICK SHOW – กิมบบั+ฮนับก – TRICK ART MUSEUM 

ใหเ้วลาทุกท่านเตม็อิม่กบัสวนสนุกทีด่ทีีสุ่ดของเกาหล ี สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ ดว้ยบตัร SPECIAL PASS 
TICKET ทีส่ามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ไดทุ้กชนิดและไม่จ ากดัรอบ สวนสนุกทีน่ี่ถูกขนานนามว่า “ดสินีย์
แลนดเ์กาหล”ี มชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดของประเทศ ใหท้่านสนุกกบัเครือ่งเล่นหลากหลายชนิด อาทเิช่น ทเีอก็ซ์
เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบดั ชารป์ โรงหนงัสามมติ ิ บา้นผสีงิหมุน ท่านไหนทีไ่ม่
ชอบการเล่นเครือ่งเล่น สามารถเขา้ซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกไดท้ีน่ี่ และ
ชมความน่ารกัของหมทีีส่ามารถสื่อสารกบัคนไดเ้ดนิชมและถ่ายรปูกบัสวนดอกไมซ้ึง่
ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนตามฤดกูาล (มนีาคม-เมษายน : สวนทวิลปิ / พฤษภาคม-
มถุินายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวนัหรอืดอกกุหลาบ/ 
สงิหาคม-กนัยายน : สวนดอกลลิลี/่ ตุลาคม-พฤศจกิายน : สวนดอกเบญจมาศ)  

น าท่านเขา้สู่ สตรอวเ์บอรร์ฟีารม์ ใหท้่านไดช้มิสตรอวเ์บอรร์สีดๆ และไดรู้ว้่าชาว
เกาหลมีวีธิกีารปลกูสตรอวเ์บอรร์อีย่างไรจงึไดผ้ลผลติดแีละรสชาตหิวานหอมชวนน่า
รบัประทาน..อสิระใหทุ้กท่านอุดหนุนซือ้ไปฝากคนทางบา้น (**หมายเหตุ : การเกบ็
ขึน้อยูก่บัจ านวนตามทีช่าวเกษตรก าหนด และขึน้อยูก่บัผลติผลในแต่ละสปัดาห)์  

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย ชาบูชาบ ู (SHABU SHABU) สุกีส้ไตลเ์กาหล ี
ประกอบไปดว้ยผกัสดหลากหลายชนิด ตม้ในน ้าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย 
เกาหลทีีร่สชาตถิูกปากคนไทย 

หลงัจากนัน้น าท่านชมโชว ์ FANTA STICK SHOW เป็นการแสดงละครเพลง THE 
MUSICAL บอกเล่าเรือ่งราวความรกัอนัอมตะ ระหว่างชายหนุ่มทีเ่ชีย่วชาญการตี
กลองกบัวญิญาณของแฟนสาวทีเ่ชีย่วชาญดนตรเีครือ่งสาย อาทเิช่น ฟลตู ไวโอลนิ 
ซอ และกายากมึ ทีผ่กูพนัและตามหากนัตัง้แต่อดตีภพจนถงึปัจจบุนั สื่อสารผ่าน
ดนตรโีบราณและศลิปะรว่มสมยั อยา่งบบีอย และแจส๊แดนซ ์ โดยแฝงมกุตลก ดงึให้
ผูช้มไดเ้ขา้มสี่วนรว่มในโชวไ์ดอ้ยา่งน่ารกัตลอดการแสดง 

รว่มกนัเรยีนท าขา้วห่อสาหร่าย กมิบบั อาหารประจ าชาตเิกาหล ี ซึง่เป็นส่วนหน่ึงใน
อาหารเกาหลยีอดนิยมของคนไทยอกีเมนูหนึ่ง จากนัน้เชญิท่านรว่มเป็นส่วนหนึ่ง 
ของชาวเกาหลโีดยการแต่งกายชุดประจ าชาตต่ิางๆ ชุดฮนับก พรอ้มถ่ายรปูเป็นที่
ระลกึ เพื่อไปอวดคนทางบา้น 



ต่อดว้ยชม TRICK ART MUSEUM พพิธิภณัฑศ์ลิปะแรกในประเทศเกาหลทีีจ่ดัแสดงศลิปะภาพลวงตา 
นิทรรศการบนผนงัแบบสามมติ ิ

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนู คาลบี ้(KALBI) อาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งทีม่ ี
ชื่อเสยีงของเกาหลเีป็นการน าเนื้อสตัวม์าหมกักบัเครือ่งปรงุจนเนื้อนุ่ม แลว้น าไปยา่งบนแผ่นโลหะทีถู่กเผา
จนรอ้น พอใกลสุ้กแลว้ตอ้งใชก้รรไกรตดัเป็นชิน้พอดคี า ทานกบัเครือ่งเคยีง 

หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรอืเทยีบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหล ี

 

วนัท่ี 4 ศนูยโ์สม - ศนูยพ์ลอยอเมทิส – ศนูยเ์ครื่องส าอาง - พระราชวงัเคียงบอ็กกงุ – N SEOUL 

TOWER (ไม่รวมลิฟท)์ – ศนูยร์วมวยัรุ่นเกาหลี เมียงดง – ศนูยก์ารค้าแฟชัน่ ทงแดมนุ – 
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA 

พาท่านรูจ้กั และเขา้ใจสมนุไพรโสมเกาหล ี หรอืราชาแห่งมวลสมนุไพร ที ่ ศูนยโ์สม 
เพราะเกาหลใีตเ้ป็นประเทศทีม่กีารผลติโสมเกาหลทีีม่คีุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก 
มสีรรพคุณทางการแพทย ์ ช่วยบ ารงุหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด และเสรมิ

ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็ ท่านไหนทีต่อ้งท างานดกึ นอนดกึ หรอืพกัผ่อนไมเ่พยีงพอ 
สามารถทานเพื่อลดความอ่อนลา้ ท าใหรู้ส้กึกระปรีก้ระเปร่า ร่างกายรูส้กึสดชื่น.. 
อสิระใหท้่านไดซ้ือ้กลบัไปบ ารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยพ์ลอยอเมทสิ หรอืพลอยสมีว่งทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศ
เกาหลซีึง่ ชาวเกาหลเีชื่อว่าถา้ไดม้พีลอยชนิดน้ีตดิตวัไวจ้ะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ  
เกดิขึน้ในชวีติ พาทุกท่านสู่ ศูนยเ์วชส าอาง ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เครือ่งส าอางคุณภาพ
ดใีนราคายอ่มเยา อาทเิช่น ครมีน ้าแตก, ครมีโบทอ็กซ,์ ครมีหอยทาก ฯลฯ 

น าท่านเขา้สู่ พระราชวงัเคยีงบ๊อก พระราชวงัโบราณใหญ่ทีสุ่ดในประวตัศิาสตร์
เกาหลมีอีายกุว่า 600 ปี พระราชวงัแห่งนี้มหีมูพ่ระทีน่ัง่มากกว่า 200 หลงั และไดถู้ก
ท าลายไปในสมยัทีญ่ีปุ่่ นเขา้มายดึครอง และทัง้ยงัเคยเป็นศูนยบ์ญัชาการทาง
การทหาร และเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิ ์ สรา้งขึน้ในสมยัราชวงศโ์ชซอนซึง่เป็นราชวงศส์ุดทา้ยภายใตก้าร
ปกครองของระบอบกษตัรยิเ์กาหล ีปัจจบุนัไดร้บัการบูรณะใหใ้กลเ้คยีงกบัพระราชวงัเดมิมากทีสุ่ด 



รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนู จมิดกั (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบดว้ยวุน้
เสน้ เกาหล ีคลุกดว้ยน ้าซุป รสชาตกิลมกล่อม เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้มเครือ่งเคยีงเกาหลี 

น าท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึง่อยูบ่นเขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 
หอคอยทีส่งูทีสุ่ดในโลก ฐานของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่ม
ปาลกัก๊จอง, สวนพฤกษชาต,ิ อาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาตอินั ชุง กุน อสิระใหทุ้กท่านได้
เดนิเล่นและถ่ายรปูคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรอืคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์)  

พาท่านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงที ่ ศูนยร์วมของวยัรุน่เกาหล ี เมยีงดง ไดช้ื่อว่าเป็น
แหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะมวียัรุน่เกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิง

กนัอยา่งลน้หลาม ท่านสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า, เครือ่งส าอางซึง่
เป็นทีรู่จ้กัอย่างดขีองคนไทย อาท ิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, 
SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นตน้ ยงัม ีเสือ้ผา้ เครือ่งประดบั, ซดีเีพลง, วี
ซดี-ีดวีดีหีนงัและซรียีย์อดฮติ ตลอดจนของทีร่ะลกึทีม่รีปูดาราคนโปรดของท่านอยูใ่น
สนิคา้หลากหลายชนิดใหไ้ดเ้ลอืกซือ้กนั 

จากนัน้น าท่านชอ็ปป้ิงต่อที ่ ศูนยก์ารคา้แฟชัน่แห่งเกาหล ี ทงแดมนุ ใหท้่านไดเ้ลอืก
ซือ้ เสือ้ผา้เครือ่งแต่งกาย เครือ่งหนงัรองเทา้ นอกจากนี้ยงัมรีา้นเครือ่งส าอางต่างๆ 
เรยีงรายตามตกึรมิสองขา้งถนนใหท้่านไดเ้ลอืกชม นอกจากนี้ยงัมเีวทกีารแสดงรอ้ง
เตน้เปิดหมวกใหผู้ท้ีอ่ยากแสดงความสามารถ มาแสดงใหช้มกนัอกีดว้ย และฝัง่ตรง
ขา้มของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดนิขา้มไปชม ตกึ DDP หรอื DONGDAEMUN 
DESIGN PLAZA เป็นสถานทีส่ าหรบัจดัแสดงงานศลิปะ อเีวนท ์การประชุม รวมไป
ถงึนิทรรศการต่างๆนอกจากนี้ท่านยงัสามารถชมบรรยากาศดอกไมไ้ฟ LED ROSE GARDEN 

รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย เมนูพุลโกก ิเมนูทีม่สี่วนผสมของเนื้อสตัว ์และผกั ทาน
คู่กบัเครือ่งเคยีงชื่อดงัอยา่ง กมิจ ิ

หลงัจากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรอืเทยีบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหล ี

 

วนัท่ี 5 วดัโชเกซา - หมู่บ้านบกุชอนฮนัอก – DUTY FREE – คลองเกชอน - ศนูยส์มนุไพร - ศนูย์
น ้ามนัสนเขม็แดง – SUPERMARKET 

 



น าท่านสู่ วดัโชเกซา วดัศูนยก์ลางของพุทธศาสนานิกายเซนทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศ
เกาหล ี ถงึแมจ้ะเป็นวดัทีต่ ัง้อยูท่่ามกลางความวุ่นวายของเมอืงแต่ภายในวดัมคีวาม
เงยีบสงบและสวยงามมาก ภายในวดัมตี้นไมใ้หญ่ทีม่คีวามสงูกว่า 26 เมตร อาคาร
เก่าแก่ และเจดยีท์ีแ่กะสลกัจากหนิสงู 7 ชัน้นอกจากนี้ยงัมคีวามส าคญัในการจดัพธิี
การส าคญั แห่โคมไฟรปูดอกบวั ในวนัก่อนวนัประสตูขิองพระพุทธเจา้ โดยขบวนแห่
นี้จะเริม่ต้นตัง้แต่สนามกฬีาทงแดมุน เคลื่อนขบวนไปตามถนนชงโนและมาสิน้สุดที่
วดัแห่งนี้ 

หลงัจากนัน้พาท่านไปชมหมูบ่า้นดัง้เดมิของเกาหล ี หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก ทีม่ ี
ประวตัศิาสตรย์าวนาน ตัง้อยูร่ะหว่างพระราชวงัเคยีงบกกุง, พระราชวงัชางด๊อกกุง 
และอารามหลวงจองเมยีว ค าว่า บุกชอน มคีวามหมายแปลว่าหมูบ่า้นทางตอนเหนือ 
ตามต าแหน่งทีต่ ัง้ของหมูบ่า้นทีอ่ยูท่างทศิเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน 
หมูบ่า้นประกอบดว้ย ตรอกซอกซอยอนัเป็นทีต่ ัง้ของบา้นแบบดัง้เดมิกว่ารอ้ยหลงั 
และเป็นทีเ่กบ็รกัษาสภาพแวดลอ้มของเมอืงไว ้ เพื่อเป็นการบอกเล่าประวตัศิาสตร ์ และ เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมตัง้แต่สมยัราชวงศโ์ชซอนทีม่อีายกุว่า 600 ปี 

น าท่านชอ็ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ ดวิตีฟ้ร ี (DUTY FREE) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา 
เครือ่งประดบั ฯลฯ ในบรเิวณดวิตีฟ้รที่านสามารถเดนิไปชม คลองชองเกชอน เป็น
คลองโบราณในสมยัราชวงศโ์ชซอน อายกุว่า 600 ปี โดยมคีวามยาวประมาณ 5.84 

กโิลเมตร ไหลผ่านยา่นใจกลางกรงุโซลแต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ไดม้กีารพฒันาประเทศอย่างกา้ว
กระโดด จนกระทัง่ปี ค.ศ.2002 นายล ี มยองปารค์ ผูไ้ดร้บัต าแหน่งเป็นผูว้่าการกรุงโซล ไดเ้สนอโครงการ
ฟ้ืนฟูคลองชองเกชอน เพื่อฟ้ืนฟูธรรมชาตสิองฝัง่คลอง จนปัจจุบนัคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วทีส่ าคญัมากใน   กรงุโซล 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารท่านดว้ย ซมัเกทงั หรอืเมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน 
ปัจจบุนัเป็นอาหารเลื่องชื่อมากของเมอืงหลวง ภายในตวัไก่จะมขีา้วเหนียว รากโสม พุทราแดง และเคลด็ลบั
ในการตุ๋นเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกว่า กกัตุก ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด า และเกลอื 



จากนัน้น าท่านเขา้ชม ศูนยส์มนุไพร หรอื ฮ๊อกเกตนาม ูใหมล่่าสุดของเกาหล ีโดยมี
การจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ สรรพคุณช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัที่
สะสมอยู่ภายในผนงัของตบั ไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ และยงัส่งผลดี
ต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอกีดว้ย น าท่านชม ศูนยน์ ้ามนัสนเขม็แดง ผลติจาก
ใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหล ี  ทีม่สีรรพคุณ ช่วยชะลา้งไขมนัในเสน้เลอืด เพื่อ
ป้องกนัการอุดตนัของเสน้เลอืด และชมการสาธติใหท้่านไดเ้หน็ภาพอย่างชดัเจน
ยิง่ขึน้ 

หลงัจากนัน้ไดเ้วลาน าท่านสู่ สนามบนิอนิชอน เพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ ระหว่างทาง แวะชอ้ปป้ิง
ที ่ SUPERMARKET เพื่อซือ้ของฝากคนทางบา้น ทีร่า้นแห่งนี้มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิดรวมทัง้กมิจ ิ
ไก่ตุ๋นโสมทีบ่รรจอุยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของทีร่ะลกึ ไดเ้วลาน าท่านออก
เดนิทางสู่สนามบนิ ออกเดนิทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิ

 

SNOW SOUL SAVE (5D3N) 
ค่าบรกิารเดอืน ธนัวาคม 2018 

วนัทีเ่ดนิทาง สายการบนิ ราคาผูใ้หญ่ ราคาเดก็ไมเ่สรมิเตยีง 
07-11 ธนัวาคม 2018 ZE / 7C / TW / LJ 15,900.- 15,900.- 

 

 

 



หมำยเหตุ: อตัราคา่บริการ 
+ หากทา่นต้องการห้องส าหรับพกัเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอกี 4,900.-ทา่นละ จากราคาผู้ใหญ่ 
+ หากทา่นต้องการเดินทางแบบไมใ่ช้ตัว๋ (JOIN LAND) คดิราคาทา่นละ 6,900.-บาท/ทา่น 

 

หมำยเหตุ :  
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าทัง้นีข้ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงสายการบินในระดบัเทียบเทา่กนัและเปลีย่นแปลงเที่ยวบิน  
โปรแกรมเปลีย่นแปลงได้, ตารางทวัร์สลบัโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบข้อมลูให้มัน่ใจก่อนท าการโอนเงินจองทกุครัง้ 
กรุณาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมและเง่ือนไขตา่งๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจ้าหน้าที่จะสง่ใบนดัหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วนัก่อนเดนิทางเทา่นัน้!!! และหากมกีารเปลีย่นแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ  
หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ 
 

***ลกูค้ามีความจ าเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทวัร์ 
อนัได้แก่ ศนูย์โสม, ศนูย์สมนุไพร, ศนูย์เวชส าอาง, ศนูย์น า้มนัสนแดง, ศนูย์พลอยอเมทิส หากทา่นไมต้่องการเข้าร้านดงักลา่ว 

บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่บริการเพ่ิมทา่นละ 300 USD*** 
 

***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบใุนรายการ
เดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท*** 
 

กรุณาช าระมดัจ าหลงัจากวนัจองภายใน 3 วนั และ ช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนการเดนิทางภายใน 14 วนั 
********มดัจ าขัน้ต ่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทรปิ****** 

 

อตัราทวัรร์วม 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ตามเสน้ทางทีร่ะบใุนรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพรอ้มคณะ   
 ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ        
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ        



 ค่าทีพ่กัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า  
 ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ        
 ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี         
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ15 หรอื 20 กก.      
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าบตัรเขา้สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เครื่องเล่นไม่จ ากดั 
 ปลัก๊ไฟ ADAPTER  

 

อตัราทวัรไ์มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 

 ค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  ท่านละ 1,500 บาท หรอื 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ทรปิ  
 หากผูเ้ดนิทางไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทย มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 5,000 บาท 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%      
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15-20 กก.)   
 ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1.พาสปอรต์ 2.ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3.ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4.ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5.สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6.รปูถ่ายส ี 2 นิ้ว 2 รปู แลว้ทางบรษิทัฯจะเป็น
ผูด้ าเนินการยื่นวซี่าใหท้่านโดยจ่ายค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้วเจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้ง
ท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า)  

 ค่าลฟิทท์ี ่N SEOUL TOWER 
 ค่ากระเชา้ทีอุ่ทยานแห่งชาตซิอรคัซาน  

 

หมายเหตุ 

 จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่  20 ท่าน ขึน้ไป 
 เทีย่วบนิ ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผู้

เดนิทางเป็นส าคญั 
 ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตารางการบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ ไป-กลบั แบบหมู่คณะ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะ เน่ืองจากไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง กรมแรงงาน ทัง้ไทยและต่างประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื 
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง การกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง หรอืถูกปฎเิสธในกรณี
อื่นๆ**การพจิารณาเป็นเอกสทิธิแ์ละวจิารณญาณของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานเท่านัน้ 
ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั ไม่สามารถท าการเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิได ้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง,เจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้ทีไ่ทย และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางออกหรอื
เขา้ประเทศ เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอื เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืในกรณีอื่นๆการพจิารณาเป็นเอกสทิธิ ์



และวจิารณญาณของเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง และเจา้หน้าทีก่รมแรงงานเท่านัน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทั ทัง้นี้กรณีทีท่่านไมผ่่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรใ์ดๆ ทัง้สิน้  

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ของท่าน นบัจากวนัทีเ่ดนิทางไปและกลบั ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านมากกว่า 6 เดอืนขึน้
ไป และตอ้งเหลอืหน้ากระดาษพอใหเ้จา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงสามารถประทบัตราได้ และตอ้งอยู่ในสภาพที่
สมบรูณ์ ไมช่ ารุด หรอืฉีกขาด  

 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล  

 หลงัจากไดร้บัเอกสารเรยีกเกบ็เงนิ (Invoice) กรุณาช าระเงดิมดัจ าภายใน 3 วนั และสง่หลกัฐานการช าระเงนิพรอ้ม
หน้าพาสปอรต์ของผูเ้ดนิทาง และช าระเงนิทัง้หมดก่อนการเดนิทางภายใน 14 วนั  

 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาทไิม่เทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดนิทางแลว้ 

 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่
กบัเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุวสิยัอื่นๆทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี้เพื่อความปลอดภยัและประโยชน์ของผู้
เดนิทางเป็นส าคญั 

 มคัคุเทศก ์ พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯ นอกจากมี
เอกสาร  ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเท่านัน้  

 ในกรณีทีล่กูคา้ตัง้ครรภ ์ตอ้งมใีบรบัรองจากแพทยว์่าสามารถเดนิทางท่องเทีย่วได ้และมอีายุไมเ่กนิ 7 วนั นบัจาก
วนัทีเ่ดนิทาง และตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า 

 กรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุป๊นกัเรยีน กรุ๊ปดงูาน ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได้ 
 กรณีทีท่่านซือ้เฉพาะแพค็เกจทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครื่องบนิ จะไม่รวมค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
การยกเลิก 
- ตอ้งยกเลกิก่อนวนัเดนิทางไมน้่อยกว่า 45 วนัเท่านัน้ คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ 
- หากยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 45 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ุกกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนกัเรยีน กรุ๊ปดงูาน เมื่อช าระแลว้ไม่สามารถคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ 

 

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได 
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ  
รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

 



พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป 
ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่วอนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรใ์ดๆ ทัง้สิน้  

 


