
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 29 พฤษภำคม – 30 มิถุนำยน  2561 
 

โปรแกรมการเดินทาง 

ลอ๊ตเต ้โซล สกาย  - สวนสนุกลอ็ตเตเ้วิลด ์ - โซลโล 7017 - พระราชวงัถอ็กซูกงุ  -  

ศูนยน์ ้ ามนัสนเขม็แดง  - ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางค ์ - ฮงแด ช็อปป้ิงสตรีท  - หอคอยกรุงโซล  -  

ตลาดเมียงดง - ร้านสมุนไพร  - ศูนยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี  - หมู่บา้นแห่งเทพนิยาย  -  

ยา่นไชน่าทาวน์  - ร้านละลายเงินวอน – กรุงเทพฯ 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

19.30 – 23.30 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์

สายการบนิ  EASTAR JET // JEJU AIR // T’WAY   หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ……. ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข …… โดยมี

เจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ในเรือ่งของเอกสาร 

 

 

 

22.20 -03.05 ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหล ี โดยสายการบนิ  EASTAR JET  โดยเทีย่วบนิ ZE512 / ZE514  หรอืเทยีบเทา่ // 

JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY  เป็นสายการบนิโลวค์อสต ์มมีาตราฐานความปลอดภยัระดบัสากล สายการบนิโลวค์อสตไ์มเ่ส

รฟิอาหารบนเครือ่งบนิ เสริฟ์เป็นน ้าเปลา่เทา่นัน้ // น ้าหนกักระเป๋า 15 กโิลกรมั /ท่าน/1ชิน้ (ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงสาย

การบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า) 

 

06.20-10.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน  ประเทศเกาหลใีต ้ 

 (กรณุาปรบัเวลาของทา่นใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพือ่ใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหลี)  

   พาทุกท่านเดนิทางสู ่ LOTTE SEOUL SKY (ลอ็ตเต้ โซล สกาย) ตัง้อยูใ่จ

กลางกรงุโซล เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุ ในเกาหลแีละสงูเป็นอนัดบัที ่5 ของโลกมทีัง้หมด 123 

ชัน้ ความสูงอยู่ที่ประมาณ 555  เมตร  เรยีกได้ว่าเป็นแลนด์มารค์แห่งใหม่ของกรุง

โซล ส าหรบัหอชมววิ “Seoul Sky” ซึ่งได้ถูกบนัทึกให้เป็นหอชมววิที่สูงเป็นอนัดบั

สามของโลก และจะเปิดให้เขา้ชมในเดอืนเมษายน 2017 ซึ่งตัง้อยู่บนชัน้ 117-123 

ของตกึทีส่งูทีส่ดุในโซลอยา่ง “Lotte World Tower”  Seoul Sky นัน้ไดท้ าลาย 3 สถติิ

ของ Guinness World Records อยา่งแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้าทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในโลก” บน

ชัน้ 118, “ลฟิต์ที่เรว็ที่สุดในโลก” ที่มคีวามเรว็ถึง 600 เมตรต่อนาท ีและ

สุดท้ายคือ “ระยะทางของลิฟต์ที่ยาวที่สุดในโลก” Seoul Sky ถูกดีไซน์

ภายใต้คอนเซปท์ “The Beauty and Pride of Korea" (ความงามและ

ความภาคภมูใิจของเกาหล)ี 

กลางวัน พ ร้อมเสริฟด้วยเมนู  ชาบู  ชาบู  (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผัก

หลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง และหมูรวมกนัไว้ในหม้อ และจะเติม

ด้วยน ้าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริม่

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง       ลอ๊ตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์ - โซลโล 7017 

 

ข้อแนะน ำ  ถ้ำต้องกำรน ำของเหลวขึน้เคร่ืองใสก่ระเป๋ำถือติดตวัจะต้องบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรตอ่ชิน้ (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจภุณัฑ์ดงักลำ่ว ควรใสใ่นถงุที่โปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น ำถงุขึน้ไปเพียงใบเดียวเท่ำนัน้ กำรน ำผลิตภณัฑ์ของสดท่ีท ำจำก

สตัว์ไม่วำ่เนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนญุำต ให้น ำเข้ำประเทศเพ่ือปอ้งกนัโรคตำ่งๆ เพรำะหำกศลุกำกรตรวจพบจะต้องเสียคำ่ปรับ 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

รบัประทาน จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการอาหารที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรมทวัร์เกาหล ีเพราะ

รสชาตขิองน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายทา่น  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์ LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในรม่ขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยูท่ีเ่ขตชมัซลิ (Jamsil) ใน

กรงุโซล ทีน่ี่มทีัง้สวนสนุกในรม่ ซึง่จดัไดว้า่เป็นสวนสนุกในรม่ทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุแหง่หน่ึง

ในโลก เลยกว็า่ได ้ และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้งเป็นเกาะอยูก่ลางทะเลสาบซอก

ชน (Seokchon Lake สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแหง่น้ี กค็อืแรคคนูทีช่ื่อ Lotty และ Lorry 

ทัง้คูเ่ป็นแฟนกนั สวนสนุกแหง่น้ี มกีารแบง่พืน้ทีเ่ป็น 2 โซนใหญ่ๆ คอื สวนสนุกในรม่ 

Lotte World Adventure เครือ่งเลน่สว่นใหญ่ของโซนน้ีจะเน้นหนกัส าหรบัเดก็เลก็บวกกบั

มลีานสเกต็น ้าแขง็ไวบ้รกิารพรอ้มทัง้ยงัเชื่อมต่อกบั พพิธิภณัธพ์ืน้บา้นลอ้ตเตเ้วลิด ์

(Lotte World Folk Museum) สว่นอกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงัดา้น

นอกสู ่ Magic Island เตม็ไปดว้ยเครือ่งเลน่หวาดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ใหไ้ด้

สนุกสนานกนัตลอดทัง้สีฤ่ด ู มาดเูครือ่งเลน่ผาดโผนกนับา้งดกีวา่ GYRO DROP คอื 1 

ใน 4 ของเครือ่งเลน่แนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ทีค่นชอบความหวาดเสยีวและทา้ทายไมค่วร

พลาด 

 จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู ่ "โซลโล 7017" Seoullo 7017 ซึง่เป็นทางเดนิลอยฟ้าบรเิวณกลางกรงุโซล ไดเ้ปิดตวัในเดอืน

พฤษภาคม 2560เป็นแหลง่ท่องเทีย่วแหง่ใหม ่ โซลโล 7017 ในอดตีเคยเป็นถนนทีเ่ป็นสะพานขา้มแยก สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1970 

และใชง้านมาเรื่อยๆ จนกระทัง่ปี 2017 ตรวจสอบแลว้พบวา่เสือ่มประสทิธภิาพ ไมส่ามารถใชง้านเป็นถนนได ้เน่ืองจากไม่

ปลอดภยั ทางผูว้า่การกรงุโซลจงึมแีนวคดิปิดการใชถ้นนและปรบัเปลีย่นมาเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วใหช้าวเกาหลใีตแ้ละ

นกัทอ่งเทีย่วไดม้าพกัผอ่นชมววิกรงุโซลโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยจงึน าเลข 70 จากเลขสองตวัทา้ยของปีทีส่รา้ง และ 17 จากเลขสอง

ตวัทา้ยของปีทีปิ่ดใชง้าน มาใชเ้ป็นชื่อแลนดม์ารค์แหง่น้ี 

เยน็ พร้อมเสริฟด้วย  เมนู คาลบี ้( Kalbi) อาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ีเป็นการน าเน้ือหมมูาหมกักบัเครือ่งปรงุจน

เน้ือนุ่ม แลว้จงึน าไปยา่งบนแผน่โลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ตอนยา่งเน้ือนัน้จะยา่งเป็นชิน้โตพอสมควร พอใกลส้กุแลว้กต็อ้งใช้

กรรไกรตดัเป็นชิน้พอดคี า ทานกบัเครือ่งเคยีงจ าพวกผกั กระเทยีม 

ท่ีพกั พาทุกท่านเข้าพกัท่ี Lucebridge  Hotel  หรือเทียบเท่า 

  

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

พาท่านเยีย่มชม พระราชวงัถอ็กซูกงุ (Deosugung Palace) ซึง่แปลวา่ 

พระราชวงัแหง่ความอายยุนืนาน และมัง่คง ทีไ่ดร้บัการพระราชทานชื่อจาก

วนัท่ีสามของการเดินทาง     พระราชวงัถอ็กซูกงุ  - ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง  - ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์ - ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรีท  -   

                                                 หอคอยกรงุโซล  - ตลาดเมียงดง 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

กษตัรยิช์ุนจอง เป็นทีป่ระทบัของเจา้ชายวอนชาน ระหวา่งปี 1454 – 1488  จนถงึกษตัรยิโ์กจอง กษตัรยิก์่อนองคส์ดุทา้ยของ

ราชวงศโ์ชชอนกถ็กูบงัคบัใหส้ละราชสมบตัทิีน่ี่โดยญีปุ่่ น ในปี 1907 และพระองคก์ท็รงประทบัอยูท่ีน่ี่จนสิน้พระชนม ์ในปี ค.ศ.

1919 พระราชวงัน้ีตัง้อยูต่รงขา้มกบั ศาลาวา่การเมอืงแหง่กรุงโซล (City  Hall) มปีระตทูางเขา้ทีส่วยงาม คอืประตแูทฮนัมนุ 

(Daehanmun Gate) ภายในมพีระทีน่ัง่ซุงวาจอน (Junghwajeon) หนัหน้าไปทางทศิใต ้บรเิวณรอบก าแพงดา้นหน้าพระราชวงั 

มชีา่งแกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักลึ และมกีารแสดงพธิเีปลีย่นเวรยามหน้า

ประตพูระราชวงั 

จากนัน้พาทา่นเดนิทางต่อที ่ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์หง่ธรรมชาต ิ

ผา่นผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแหง่ชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้

มสีรรพคุณชว่ยลดไขมนัและน ่าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี 

แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในรา่งกาย เพื่อเพิม่ภมูติา้นทานและท าให้

อายยุนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศ

เกาหลเีป็นอยา่งมาก 

จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์Midam Cosmetic  

ประเภทเวชส าอางคท์ีห่มอ ศลัยกรรมเกาหลรีว่มออกแบบมากมาย เชน่ 

ผลติภณัฑบ์ ารงุผวิหน้า เครอืงส าอางค ์หลากหลายแบรนด ์และอื่นๆอกี

มากมาย อาทเิชน่ B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียงัมคีรมีทีโ่ดง่ดงั  อาทเิชน่ ครมีเมอืกหอยทาก , เซรัม่พษิง ู, 

ครมีโบทอ็ก , Aloevera Gel . ครมีน ้าแตก , BB Cream , etc 

กลางวนั พร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดกั ไก่อบซีอ๊ิว เป็นเมนูอาหารเกาหลี
พืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต วุน้เสน้เกาหลน้ีีมี

ลกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดั

คลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใช้

กรรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

จากนัน้พาทา่นสู ่ HONGDAE SHOPPING STREET  ศนูยร์วมเครือ่งส าอางค ์

ผลติภณัฑบ์ ารงุผวิพรรณ  ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า หลากหลายแบรนดด์งัทีก่ าลงัเป็นทีนิ่ยมในเกาหลี เชน่ SKINFOOD ,IT’S 

SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP , 

NATURE REPUBLIC ฯลฯ มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้อยา่ง

มากมาย และยงัสามารถมอบเป็นของฝากใหก้บัคนใกลต้วัได้

อกีดว้ย. 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม หอคอยกรงุโซล N Tower ซึง่อยูบ่น

ภเูขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีส่งู ทีส่ดุในโลก ทีฐ่าน

ของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจต่างๆ เชน่ ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊



 
 
 

 
 
 
 
 

จอง สวนพฤกษชาต ิอาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาต ิอนั ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารกัๆ 

เรือ่ง “กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหทุ้กทา่นไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรปูคูห่อคอยตามอธัยาศยัหรอืคลอ้งกุญแจคูร่กั (ไมร่วมคา่ขึน้

ลฟิท)์ 

จากนัน้น าทา่น ช้อปป้ิงท่ีย่านเมียงดง ไดช้ื่อวา่เป็นแหลง่รวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะมวียัรุน่เกาหลมีา

เดนิชอ้ปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ทา่นสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลาย

ทัง้เสือ้ผา้,รองเทา้,กระเป๋า,เครือ่งส าอางซึง่เป็นทีรู่จ้กัอยา่งดขีองคนไทย อาท ิ

Etude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop 

เครือ่งประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนงัและซรีีส่ฮ์ติ ตลอดจนของทีร่ะลกึทีม่ ี

รปูดาราคนโปรดของท่านอยูใ่นสนิคา้ 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ ณ ตลาดเมียงดง 

ทีพ่กั พาทุกท่านเขา้พกัที ่Lucebridge  Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  จากนัน้น าทา่นชม ร้านสมนุไพร(Korea Herb) ใหมล่่าสดุของเกาหล ีโดยมกีาร

จดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมนุไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกวา่ 

ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอต

เก จะชว่ยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรอืไต ชว่ย

ใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดตี่อสขุภาพรา่งกายของทา่นเอง 

  จากนัน้น าทา่นสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพวา่

ผลติจากโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอื วา่เป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้ม

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ กลบัไปบ ารงุ

รา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื  

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดิวต้ีฟรี  มสีนิคา้ชัน้น าปลอดภาษใีหท้า่นเลอืก

ซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า แวน่ตา นาฬกิา 

กลอ้งถ่ายรปู และเครือ่งประดบั ฯลฯ หลากหลายแบรนดช์ัน้น า อาธเิชน่  MCM , PRADA 

, SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอื่นๆอกีมากมายที่

คุณจะอดใจไมไ่ด ้

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง ร้านสมนุไพร  - ศนูยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี  - หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย  - ย่านไชน่าทาวน์  -  
                                             ร้านละลายเงินวอน  - กรงุเทพฯ 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

กลางวนั พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลโุกกิ สว่นผสมของเมนูน้ี คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เชน่ กะหล ่าปล ีฟักทองอ่อน 
ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครือ่งเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้

ปรงุรสสาหรา่ย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ทา่นจะอิม่อรอ่ยกบัเมนูอาหารนี้อยา่งแน่นอน 

  

 

 

 

 จากนัน้พาทุกท่านชมความน่ารกัและความสวยงามของ "หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย" หรือ "ดงฮวามาอึล"  เป็นหมูบ่า้นทีแ่สน

จะธรรมดาหมูบ่า้นหนึ่งมผีูค้นอาศยัอยูจ่รงิๆ  ค าถามทีทุ่กคนสงสยั “ท าไมจงึชื่อวา่ หมูบ่า้นเทพนิยาย” เพราะหมูบ่า้นนี้ถกู

ตกแต่ง ประดบัประดา และวาดสสีนัใหห้มูบ่า้นแสนจะธรรมดากลายเป็นหมูบ่า้นแหง่เทพนิยาย มนิียายโดง่ดงัหลายเรื่อง อาทิ

เชน่ สโนวไ์วทก์บัคนแคระทัง้ 7 , หนูน้อยหมวกแดง, ปีเตอรแ์พน, อะลาดนิกบัตะเกยีงวเิศษ  ฯลฯ รวมอยูใ่นหมูบ่า้นแหง่น้ีซึง่

เหมาะแก่การถ่ายรปูและเดนิเล่น ดว้ยสสีนัทีส่ดใส สะดุดตา สวยงามเหมอืนสตูดโิอถ่ายรปูขนาดใหญ่ ทีไ่มว่า่จะเดนิไปทางไหน 

กอ้ถ่ายรปูได ้ท าใหท้ีแ่หง่น้ีกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดฮติ มชีื่อเสยีงในเมอืงอนิชอนอยา่งรวดเรว็ 

 

 

 

 

น าทา่นชมความงามของยา่น อินชอนไชน่าทาวน์  (Incheon China Town) เกดิขึน้ชว่งปีเดยีวกบัการเปิดทา่เรอือนิชอนเมือ่

ปีค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพืน้ทีพ่เิศษใหก้บัชาวจนี ในยคุนัน้คอืราชวงศฉ์ิง ในอดตีเคยมรีา้นขายของประเภทต่างๆ ปัจจุบนัใน

ไชน่าทาวน์แหง่น้ีจะเป็นรุน่ที ่2 หรอื 3 แลว้ แต่กย็งัเป็นยา่นทีม่รีา้นอาหารทีม่กีลิน่อายความเป็นจนีอยูม่ากทีส่ดุ แลว้ยา่นนี้ยงั

เป็นไชน่าทาวน์เพยีงแหง่เดยีวในเกาหลดีว้ย 

จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ทีน่ี่มขีนม

พืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาธเิชน่ ขนมขบเคีย้ว ชอ็คโกแลค็ กมิจ ิมามา่ รวมไปถงึ

ของใชใ้นครวัเรอืน เชน่ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว กระทะ ซอสปรงุรส และของฝากของที่

ระลกึมใีหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มมบีรกิารบรรจุกลอ่งตามเงือ่นไขของรา้น 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบนิอนิชอนเพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ   



 
 
 

 
 
 
 
 

17.30-20.40 น.เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ  EASTAR JET  เทีย่วบนิที ่ ZE511 / ZE513  หรอืเทยีบเทา่ //               

JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY (ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงสายการบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า) 

*สายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั น ้าหนกักระเป๋า 15 กโิลกรมั / 1 ชิน้ 

 21.30-00.35 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน

รายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน 

อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือ

การควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผูเ้ดินทาง

ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย   

เงื่อนไขการให้บริการกรณีส ารองที่น่ัง  
   1. รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงินเตม็จ ำนวน 1 วนัหลงัได้รับ invoice 
      รำคำปกติช ำระเงินมดัจ ำ***   ทำ่นละ 5,000 บำท 1 วนัหลงัได้รับ invoice 
   2. สว่นท่ีเหลือช ำระเตม็จ ำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วนั ในกรณีท่ีไมช่ ำระยอดเงินสว่นท่ีเหลือตำมเวลำท่ีก ำหนด รวมถงึกรณีเช็คของ

ทำ่นถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไมว่ำ่กรณีใดๆ ให้ถือวำ่ทำ่นสละสทิธ์ิในกำรเดินทำงกบัทำงบริษัท 
ราคานีร้วม 
-   คำ่ตัว๋เคร่ืองบิน ตำมที่ระบใุนรำยกำร ไป-กลบัพร้อมคณะ  

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ เดก็ไม่เสริมเตียง พกัเด่ียวเพ่ิม 

พฤษภำคม : 29 พ.ค.- 01 มิ.ย. 

มิถนุำยน : 3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-15,17-20,18-21,19-22,24-27,          

25-28,26-29 

13,900.-/คน 

4,900.- พฤษภำคม :30 พ.ค.- 02 มิ.ย. 

มิถนุำยน :2-5,6-9,9-12,13-16,16-19,20-23,23-26,27-30,30-3ก.ค. 
14,400.-/คน 

พฤษภำคม :31 พ.ค.- 03 มิ.ย. 

มิถนุำยน :1-4,7-10,8-11,14-17,15-18,21-24,22-25,28-1ก.ค.,29-2ก.ค. 
14,900.-/คน 



 
 
 

 
 
 
 
 

-   คำ่ภำษีสนำมบิน ทกุแหง่ท่ีมี   
-   คำ่อำหำรทกุมือ้ ตำมท่ีระบใุนรำยกำร / คำ่เข้ำชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำร 
-   คำ่ท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน (พกัห้องละ 2-3 ท่ำน)  
-   คำ่รถรับ-สง่ และน ำเท่ียวตำมรำยกำร / ค่ำน ำ้หนกักระเป๋ำสมัภำระทำ่นละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   คำ่หวัหน้ำทวัร์ผู้ช ำนำญเส้นทำง น ำทำ่นทอ่งเท่ียวตลอดรำยกำรในตำ่งประเทศ 
             (ขอสงวนสทิธ์ิหวัหน้ำทวัร์ไมบ่ินขึน้ไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์)  
-   คำ่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวำ่งเดินทำง วงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) 
             (กรณีมีกำรเคลมประกนัเอกสำรขอเป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้)  
ราคานีไ้ม่รวม 
-   คำ่ธรรมเนียมคนขบัรถและไกด์ท้องถ่ิน 700 บำท หรือ 20,000 วอน ตอ่ทำ่นตลอดทริป 
-   คำ่ใช้จ่ำยสว่นตวั อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง, คำ่โทรศพัท์สว่นตวั, คำ่ซกัรีด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึงคำ่อำหำร และ เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่

เพิ่มนอกเหนือรำยกำร (หำกทำ่นต้องกำรสัง่เพิ่ม กรุณำติดต่อหวัหน้ำทวัร์แล้วจ่ำยเพิ่มเองตำ่งหำก) 
-   คำ่ภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำสมัภำระ ท่ีหนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   คำ่วีซำ่ส ำหรับพำสปอร์ต ตำ่งด้ำว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตวัคนตำ่งด้ำว 3) ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู ่4) 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน(ถ้ำมี) 5) สมดุบญัชีเงินฝำก(ถ้ำมี) 6) รูปถ่ำยสี 2 นิว้ 2 รูป ผู้ เดินทำงเตรียมเอกสำรและด ำเนินกำรย่ืนวีซำ่ด้วย
ตนเองเทำ่นัน้  (ส ำหรับหนงัสือเดินทำงตำ่งด้ำว เจ้ำของหนงัสือเดินทำงต้องท ำเร่ืองแจ้งเข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซำ่) 

-  คำ่อำหำรที่ลกูค้ำรับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจำกท่ีโปรแกรมก ำหนด หำกลกูค้ำไมส่ำมำรถรับประทำนอำหำรท่ี
ทำงทวัร์จดัให้ กรุณำเตรียมอำหำรส ำเร็จรูปสว่นตวัส ำรองมำด้วย 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ ำ 
- ยกเลิกกำรเดินทำงไมถ่งึ 30  วนั ยดึเงินคำ่ทวัร์ทัง้หมด 
 (รำคำโปรโมชัน่ไมส่ำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงวนัเดินทำงและผู้ เดินทำงได้ในทกุกรณี )     

ช่วงเทศกำลไมส่ำมำรถยกเลกิกำรเดินทำงหรือเปล่ียนช่ือผู้ เดินทำงได้*** 
กรุ๊ปท่ีเดินทำงต้องกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือผำ่นตวัแทนในประเทศ หรือตำ่งประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, 

Extra Flight  จะไมมี่กำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทัง้หมด 
หมายเหตุ 
-           จ ำนวนผู้ เดินทำง ขัน้ต ่ำ ผู้ใหญ่ 20 ทำ่น (ผู้ใหญ่) ขึน้ไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 5 วนัก่อนกำรเดินทำง 
-           รำคำนีเ้ป็นรำคำส ำหรับนกัทอ่งเท่ียวชำวไทยหรือผู้ ถือหนงัสือเดินทำงไทยเทำ่นัน้ (นกัทอ่งเท่ียวตำ่งประเทศช ำระเพิ่มทำ่นละ 

3,000 บำท) 
 -            เท่ียวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรทอ่งเท่ียว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนงึถงึผลประโยชน์ของ

ผู้ เดินทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 
-           หนงัสือเดินทำง ต้องมีอำยเุหลือใช้งำนไมน้่อยกวำ่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้ มีจดุประสงค์เดินทำงเพ่ือทอ่งเท่ียว เท่ำนัน้ 

(หำกหนงัสือเดินทำงเหลือน้อยกวำ่ 6 เดือนท ำให้ไมส่ำมำรถเดินทำงได้ทำงบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้) 



 
 
 

 
 
 
 
 

-           ทำงบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หำกเกิดกรณีควำมลำ่ช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อจลำจล 
ภยัธรรมชำติ หรือกรณีท่ีทำ่นถกูปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำท่ีกรมแรงงำนทัง้จำก
ไทยและตำ่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 

-           ทำงบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกทำ่นใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไมค่รบ อำทิ ไมเ่ท่ียวบำงรำยกำร, ไมท่ำนอำหำรบำงมือ้ 
เพรำะคำ่ใช้จ่ำยทกุอยำ่ง ทำงบริษัทฯได้ช ำระคำ่ใช้จ่ำยให้ตวัแทนตำ่งประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำงแล้ว 

-           ทำงบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตท่ีุเกิดจำก ควำมประมำท
ของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไมเ่ดินทำงพร้อมคณะไมส่ำมำรถน ำมำเลื่อนวนัหรือคืนเงิน 
-          กำรติดต่อใดๆกบัทำงบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมำย ฯลฯ ต้องท ำในวนัท ำกำรของบริษัทดงันี ้วนัจนัทร์ - วนัศกุร์ เวลำ 

09.00 น. - 18.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักลำ่ว และวนัหยดุนตัฤกษ์ท่ีรัฐบำลประกำศในปีนัน้ๆ ถือวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษัท 
-          มคัคเุทศก์ พนกังำน  ไม่มีอ ำนำจในกำรให้ค ำสญัญำใดๆ แทนบริษัททัง้สิน้ เว้นแตมี่เอกสำรลงนำมโดยผู้ มีอ ำนำจขอบริษัทก ำกบั

เทำ่นัน้ 
-           หำกทำ่นท่ีต้องกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีทกุครัง้ก่อนท ำกำรออกตัว๋ เพ่ือ

ปอ้งกนัปัญหำเที่ยวบินลำ่ช้ำ เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน กำรยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวนัเดินทำงกรณีเกิดกำรผิดพลำดจำกสำย
กำรบิน  โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำซึง่อยูเ่หนือกำรควบคมุของทำงบริษัท ทำงบริษัทจะไมรั่บผิดชอบและคืนคำ่ใช้จ่ำยให้ในทกุ
กรณี 

-           ถ้ำลกูค้ำไมเ่ข้ำร้ำนค้ำช้อปปิง้ตำมท่ีโปรแกรมก ำหนด ทำงแลนด์ปรับเงินคำ่เข้ำร้ำนช็อปร้ำนละ 3,000 บำท 
           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยูก่บัห้องวำ่ง ณ วนัเข้ำพกั และโรงแรมท่ีเข้ำพกั ไม่สำมำรถ 

CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้ำลกูค้ำมีควำมประสงค์ขอแยกตวัจำกทวัร์หรือกำรทอ่งเท่ียวกบัคณะ ทำงแลนด์ปรับเงินวนัละ 5,000 บำท/ท่ำน 
-           ขอสงวนสทิธ์ิกำรตดัห้องพกัส ำหรับผู้ ท่ีไมเ่ดินทำง ผู้ ร่วมเดินทำงไมส่ำมำรถใช้ห้องพกัได้ 
-           ขอสงวนสทิธ์ิส ำหรับลกูค้ำท่ีเดินทำงทอ่งเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนัน้ 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข 

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม KOREA PLUS + SPECIAL ทาง

แลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (3,000 บาท หรือ 100,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเท่ียว

จริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือ

จากลกูค้าปฎิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกุค้าไมผ่า่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย                                 

ลกูค้าจะต้องเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์มมี่นโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


