
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 11507 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางเดือน เมษายน 2562 

 

20.00-22.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์าย

การบนิ ASIANA AIRLINE หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ...K....  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข ..5-6...  โดยมเีจา้หน้าทีจ่าก

บรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน  

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู 

 

ข้อแนะน า ถ้าต้องการน าของเหลวขึน้เคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะต้องบรรจใุนบรรจภุณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

(รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจภุณัฑ์ดงักล่าว ควรใส่ในถงุท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น าถงุขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านัน้ การ

น าผลิตภณัฑข์องสดท่ีท าจากสตัวไ์ม่ว่าเน้ือหม ูเน้ือววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้น าเข้าประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหาก

ศลุกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรบั 



 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

23.15 - 01.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหล ีโดยสายการบนิ ASIANA 

AIRLINE  เทีย่วบนิที ่ OZ742 / OZ744 หรอืเทยีบเท่าในระดบั

เดยีวกนั นบัว่าเป็นสายการบนิทีม่ฐีานอยู่ทีก่รุงโซล สาธารณรฐัเกาหล ีและ

เป็นหนึ่งในสองสายการบนิหลกัของเกาหลใีต ้เอเชยีนาแอรไ์ลน์เป็นสมาชกิ

ของ Star Alliance และถอืว่าเป็นสายการบนิระดบั 5 ดาวเลยทีเ่ดยีว  

(ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงสายการบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า)    *น ้าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรมั / ท่าน 

 

  

 

06.00 -10.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน ซึง่เป็นท่าอากาศยานนานาชาตขิองเกาหลใีต ้(กรณุาปรบัเวลาของ
ท่านให้เรว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพือ่ให้ตรงกบัเวลาท้องถ่ินของประเทศเกาหลี) และผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากร 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     เกาะนามิ  - หมู่บา้นฝรัง่เศส  - โซลโล 7017  - ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรีท 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

กลางวนั     พรอ้มเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี 

 
 
จากนัน้พาทุกเขา้เดนิทางสู ่ หมู่บ้านฝรัง่เศส La Petite France เป็นหมู่บา้นขนาดเลก็มพีืน้ทีไ่ม่มากนัก สถาปนิกได้
ตกแต่งภายในรวมไปถึงใช้วสัดุการก่อสร้าง หลงัคา หน้าต่าง พื้น ล้วนตกแต่งออกมาในแนวฝรัง่เศส ตามชื่อของ
หมู่บา้น เป็นจุดขายของทีน่ี่ โดยเหมาะกบัชื่อ LA PETIT’ ซึง่เป็นภาษาฝรัง่เศส ทีม่คีวามหมายว่า “เลก็และน่ารกั” หรอื
เรียกอีกอย่างว่า เจ้าชายน้อย ท าให้บางคนเรียกว่าหมู่บ้านฝรัง่เศส แห่งเจ้าชายน้อยซึ่งท าให้ดูมีความน่ารกัมาก 
บรรยากาศภายในจะออกแนวโรแมนตคิผสมกบักลิน่ไอสไตลฝ์รัง่เศสแบบสดใส สสีนังดงาม เนื่องจากดา้นในหมู่บา้น 
Petite France นี้ จะถูกแบ่งเป็นบา้นหลายๆหลงัที่มสีสีดใส มรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นน ้าหอมขนาดเลก็ มสีวน
ดอกไมน้านาชนิดทีอ่อกดอกตามฤดูกาลต่างๆ ไปเทีย่วช่วงไหน ต้องไดเ้หน็ดอกไมต้ามฤดูกาลของทีน่ี่แน่นอน ท าให้
ช่วยเพิม่สสีนัใหก้บัหมูบ่า้นฝรัง่เศส และสรา้งความโรแมนตคิแก่ผูม้าเยอืน และสถานทีแ่ห่งนี้ยงัเป็นที่ถ่ายท าซรียีเ์กาหลี
ยอดฮติหลายเรื่อง อาทเิช่น ”Who You Came From The Star ” 

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่ ขา้มฟากไปยงั เกาะนามิ (Nami Island) ชม

ทวิทศัน์ของธรรมชาต ิซึง่เคยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลยีอดฮติ “เพลงรกั

ในสายลมหนาว (Winter Love Song)” และเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลอีกี

หลายๆเรื่อง เกาะนามมิรีูปร่างเหมอืนใบไมท้ีล่อยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าฮนั 

ใหอ้สิระท่านไดเ้ดนิเล่น ผ่านแนวต้นสนทีส่งูเสยีดฟ้า แนวต้นเกาลดั หรอืเลอืกนัง่

ทีม่า้นัง่รมิฝัง่แม่น ้าเพื่อชมบรรยากาศสุดโรแมนตกิใต้เงาไม้ มองดูสตัวน้์อยใหญ่

ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด แวะคารวะสุสานท่านนายพล

นามิ และเก็บภาพอันแสนประทับใจกลับไปฝากคนทางบ้าน เมื่อได้เวลาอัน

สมควรน าท่านนัง่เรอืกลบัมายงัฝัง่ 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่  "โซลโล 7017" Seoullo 7017 ซึง่เป็นทางเดนิ

ลอยฟ้าบริเวณกลางกรุงโซล ได้เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2560เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวแห่งใหม่  โซลโล 7017 ในอดตีเคยเป็นถนนทีเ่ป็นสะพานขา้มแยก 

สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1970 และใชง้านมาเรื่อยๆ จนกระทัง่ปี 2017 ตรวจสอบแลว้

พบว่าเสื่อมประสทิธภิาพ ไม่สามารถใชง้านเป็นถนนได ้เนื่องจากไม่ปลอดภยั 

ทางผู้ว่าการกรุงโซลจงึมแีนวคดิปิดการใชถ้นนและปรบัเปลีย่นมาเป็นสถานที่

ท่องเทีย่วใหช้าวเกาหลใีตแ้ละนกัท่องเทีย่วไดม้าพกัผ่อนชมววิกรุงโซลโดยไม่มี

ค่าใชจ้่ายจงึน าเลข 70 จากเลขสองตวัทา้ยของปีทีส่รา้ง และ 17 จากเลขสองตวั

ทา้ยของปีทีปิ่ดใชง้าน มาใชเ้ป็นชื่อแลนดม์ารค์แห่งนี้ 



 
 

 

 

 

 

เยน็     พรอ้มเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี 

ท่ีพกั     พาทุกท่านเข้าพกัท่ี Lucebridge  Hotel  หรอืเทียบเท่า  

 

 

 

เช้า     รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

   

 

พาท่านเยีย่มชม พระราชวงัถอ็กซูกงุ (Deosugung Palace) ซึง่แปลว่า พระราชวงัแห่งความอายุยนืนานและมัง่คง ที่

ได้รบัการพระราชทานชื่อจากกษตัรยิ์ชุนจอง เป็นที่ประทบัของเจา้ชายวอนชาน ระหว่างปี 1454 – 1488  จนถึง

กษตัรยิโ์กจอง กษตัรยิก์่อนองคส์ุดทา้ยของราชวงศโ์ชชอนกถ็ูกบงัคบัใหส้ละราชสมบตัทิีน่ี่โดยญี่ปุ่ น ในปี 1907 และ

พระองคก์ท็รงประทบัอยู่ทีน่ี่จนสิน้พระชนม ์ในปี     ค.ศ.1919 พระราชวงันี้ตัง้อยู่ตรงขา้มกบั ศาลาว่าการเมอืงแห่งกรุง

โซล (City  Hall) มปีระตูทางเขา้ทีส่วยงาม คอืประตูแทฮนัมุน (Daehanmun Gate) ภายในมพีระที่นัง่ซุงวาจอน 

(Junghwajeon) หนัหน้าไปทางทศิใต ้บรเิวณรอบก าแพงดา้นหน้าพระราชวงั มชี่างแกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักลึ และ

มกีารแสดงพธิเีปลีย่นเวรยามหน้าประตูพระราชวงั 

จากนั ้นพาท่านสู่   HONGDAE SHOPPING STREET  ศูนย์รวม

เครื่องส าอางค ์ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิพรรณ  ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า หลากหลาย

แบรนดด์งัทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมในเกาหล ีเช่น SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB 

CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มใีห้

ท่านไดเ้ลอืกซือ้อย่างมากมาย และยงัสามารถมอบเป็นของฝากใหก้บัคนใกล้

ตวัไดอ้กีดว้ย  

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  พระราชวงัถอ็กซูกงุ  - จตรุสัควางฮวามุน  - คลองชองเกชอน  - ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง  - ศนูย์
รวมเครือ่งส าอางค ์ - ตลาดเมียงดง  - ลอ๊ตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์

 



จากนัน้พาท่านชม "จตุรสัควางฮวามุน" (Gwanghwamun Square) เป็น

จตุรสัที่ตัง้อยู่ตรงศูนย์กลางของเมอืงประวตัิศาสตร์ 600 ปีอย่างกรุงโซล ที่

กลมกลืนไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของพระราชวงัเคียงบก และเทือกเขา

พุคกคัซาน ที่นี่ได้ถูกออกแบบใหม่เมื่อวนัที่ 1 สงิหาคม 2009 และเปิดให้

ประชาชนเขา้ถึงได้ และได้กลายเป็นที่พกัผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของชาวเมอืง

โซลตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา บรเิวณ นี้ประกอบไปด้วย 1.รูปปั้นของพระเจ้าเซจง

มหาราช (statue of King Sejong)  เป็นกษตัรยข์องเกาหลทีีเ่ป็นผูป้ระดษิฐ์

อกัษรเกาหลใีหค้นเกาหลไีดใ้ชแ้ทน อกัษรจนี 2.อนุสาวรยีพ์ลเรอืเอก Yi Sun-Shin   3. สถานทีจ่ดัแสดงประวตัขิองพระ

เจา้เซจง (Sejong Story Exhibition Hall) 4. มตุ๊ีกตา มสัคอตชื่อเจา้ Haechi Madang มปีระวตัสิายน ้าของคลองชองเก

ชอน (Waterways of History) 

น าท่านสู่ คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศ์โชซอน 

อายุกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 5.84 กโิลเมตร ไหลผ่านย่านใจ

กลางกรุงโซล แต่ในช่วงค.ศ.1957 - ค.ศ.1977 ไดม้กีารพฒันาประเทศ

อย่างกา้วกระโดด กระทัง่ปี ค.ศ. 2002 นายล ีมยองปาก ไดร้บัต าแหน่ง

เป็นผูว้่าการกรุงโซล เขาได้เสนอโครงการฟ้ืนฟูคลองชองเกชอน มพีธิี

เปิดเมื่อวนัที ่1 ตุลาคม ใชง้บประมาณกว่า 380,000,000,000 วอน หรอื

ราวๆ 1 หมื่นลา้นบาท พรอ้มกบัฟ้ืนฟูธรรมชาตสิองฝัง่คลอง มสีะพานกว่า 22 แห่ง และทางเดนิเลยีบคลอง จนปัจจุบนั

คลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัมากในกรุงโซล 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิผา่น

ผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแหง่ชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณ

ช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืด  ตบี แตก ตนั และ

สามารถลา้งสารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภมูติา้นทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ี

ซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

 
 

 

 

 
 

 

 

จ า ก นั ้ น พ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ศู น ย์ ร ว ม เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง ค์  Midam 

Cosmetic  ประเภทเวชส าอางคท์ีห่มอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย 

เช่น ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า เครอืงส าอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอกี

มากมาย อาทเิช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงัมคีรมีทีโ่ด่ง

ดงั  อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก , เซรัม่พษิงู , ครมีโบทอ็ก , Aloevera Gel . 

ครมีน ้าแตก , BB Cream , etc 
 



กลางวนั     พรอ้มเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี 
จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงท่ีย่านเมียงดง ไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งรวม

แฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกาหลมีา

เดินช้อปป้ิงกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสนิค้าได้

อย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,เครื่องส าอางซึ่ง

เป็นที่รู้จ ักอย่างดีของคนไทย อาทิ Etude , Skinfood, 

Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop 

เครื่องประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนังและซรีีย่ฮ์ติ ตลอดจน

ของทีร่ะลกึทีม่รีปูดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสนิคา้ 

 

พาทุกท่านเดนิทางสู ่ LOTTE SEOUL SKY (ลอ็ตเต้ โซล สกาย) ตัง้อยู่

ใจกลางกรุงโซล เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในเกาหลแีละสงูเป็นอนัดบัที ่5 ของโลก

มทีัง้หมด 123 ชัน้ ความสงูอยู่ทีป่ระมาณ 555  เมตร  เรยีกไดว้่าเป็น

แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรุงโซล ส าหรบัหอชมววิ “Seoul Sky” ซึง่ไดถู้ก

บนัทกึใหเ้ป็นหอชมววิทีส่งูเป็นอนัดบั 3 ของโลก เปิดใหเ้ขา้ชมในปี2017 

ซึง่ตัง้อยู่บนชัน้ 117-123 ของตึกทีสู่งที่สุดในโซลอย่าง “Lotte World 

Tower” Seoul Sky นัน้ไดท้ าลาย 3 สถติขิอง Guinness World Records 

อย่างแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้าทีอ่ยู่สงูทีสุ่ดในโลก” บนชัน้ 118, “ลฟิต์ทีเ่รว็

ทีส่ดุในโลก” ทีม่คีวามเรว็ถงึ 600 เมตรต่อนาท ีและสดุทา้ยคอื “ระยะทาง

ของลฟิตท์ีย่าวทีส่ดุในโลก” Seoul Sky ถูกดไีซน์ภายใตค้อนเซปท ์“The Beauty and Pride of Korea" (ความงามและ

ความภาคภูมใิจของเกาหล)ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

พาท่านเดนิทางเขา้สู่ สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ ในกรุงโซล ทีน่ี่มทีัง้สวน

สนุกในร่ม ซึ่งจดัไดว้่าเป็นสวนสนุกในร่มที่มชีื่อเสยีงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยกว็่าได้ และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ที่

สรา้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake)สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ กค็อืแรคคูนทีช่ื่อ Lotty และ 

Lorry ทัง้คู่เป็นแฟนกนั สวนสนุกแห่งนี้ มกีารแบ่งพื้นทีเ่ป็น 2 โซนใหญ่ๆ 1.สวนสนุกในร่ม Lotte World Adventure 

เครื่องเล่นส่วนใหญ่ของโซนนี้จะเน้นหนักส าหรบัเดก็เลก็ เช่น Lotty’s Air Balloon , Wild Jungle ,รวมกบัมลีานสเกต็



น ้าแขง็ไวบ้รกิารพรอ้ม 2.สว่นอกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงัดา้นนอกสู ่Magic Island เตม็ไปดว้ยเครื่อง

เล่นหวาดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ใหไ้ดส้นุกสนานกนัตลอดทัง้สีฤ่ดู  เช่น Gyro Drop Gyro Spin , Gyro Swing  เป็น

เครื่องเล่นแนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ส าหรบัคนชอบความหวาดเสยีวและทา้ทายไม่ควรพลาด 

 

เยน็     อิสระอาหารเยน็ ณ ลอ็ตเต้เวิลด์ 

ท่ีพกั     พาทุกท่านเข้าพกัท่ี Lucebridge  Hotel  หรอืเทียบเท่า  

 
 

เช้า     รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจด

ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รยีกว่า 

ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็

ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนังของตับหรอื

ไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดต่ีอสขุภาพร่างกายของท่านเอง 
จากนัน้น าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้ร ัฐบาลรบัรอง
คุณภาพว่าผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ  ภายในจะมี
เจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกบัต้นโสมและการปลูกโสม พร้อมอธบิายคุณสมบตัิและ
ผลิตภณัฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดทีี่สุดและราคาถูก 

กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 
 

กลางวนั     พรอ้มเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี 
 

  
 
จากนัน้น าท่านเทีย่วชม หอคอยกรงุโซล  N Tower  ซึง่อยู่บนภูเขานัมซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีส่งูทีสุ่ดในโลก 
ทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊จอง สวนพฤกษชาต ิอาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาต ิอนั 
ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารกัๆ เรื่อง “กบัดกัหวัใจยยัแม่มด” อสิระใหทุ้ก
ท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรปูคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรอืคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท)์ 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง รา้นสมุนไพร  - ศนูยโ์สม  - หอคอยกรงุโซล  - ดิวต้ีฟรี  - รา้นละลายเงินวอน 
 



 

 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ ดิวต้ีฟรี  มสีนิคา้ชัน้น าปลอด

ภาษีให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสื้อผ้า 

เครื่องส าอาง กระเป๋า แว่นตา นาฬกิา กลอ้งถ่ายรูป และเครื่องประดับ 

ฯลฯ หลากหลายแบรนด์ชัน้น า อาทิเช่น  MCM , PRADA 

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

อื่นๆอกีมากมายทีคุ่ณจะอดใจไม่ได ้
 

จากนั ้นพาท่านเดินทางสู่  ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มี

ขนม  พืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลตสม้ กมิจ ิสม้

อบแห้ง มาม่า วุ้นเส้น รวมไปถึงของใช้ในครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถ้วยใส่ขา้ว 

กะทะ ลกูบอลซกัผา้  เครื่องส าอางคช์ัน้น า Etude , Skinfood  และของฝากของที่

ระลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของ

รา้น 

18.40 - 21.45 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ  ASIANA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่OZ741 // OZ743 

22.15 - 01.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบั 

*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั น ้าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมั / 1 ชิน้ 

***กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุน

รายการขา้งตน้ ทงบรษิทัฯจะไมม่กีารรบัผดิชอบใดๆทงัสิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ 

อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน การจราจรตดิขดัหรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการ

ควบคุมของบรษิทัฯ และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบใุนโปรแกรมผูเ้ดนิทางไม่สามารถ

เรยีกรอ้งค่าเสยีหายไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาสและค่าใชจ้่ายทีล่กูคา้และบรษิทัจ่ายไปแลว้ 

 

 

 

 

 



หมายเหตเุมนูอาหาร 

ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะ

เป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้ๆ 

การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

- ทคัคาลบี ้อาหารยอดนิยมอกีชนดิหนึ่ง ของคนเกาหล ีน าไก่ บารบ์คีวิ ผกัต่างๆ ผดัร่วมกบัซอสบารบ์คีวิ

เกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานโดยห่อกบัผกักาดแกว้เกาหล ีเมื่อทานไประยะหนึ่งจะน าขา้วสวยและสาหร่ายแหง้มา

ผดัรวมกบัทคัคาลบีเ้พื่อใหเ้กดิอาหารชนิดใหม่ คอื ทคัคาลบีโ้ปคมีหรอืขา้วผดัทคัคาลบีท้ีท่ ัง้หอม อร่อย เสริฟ์พรอ้ม

เครื่องเคยีง 

- ชาบ ูชาบ ูจะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมรูวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้า

ซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ตม้จนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน กจ็ะน าอุดง้ลงตม้อกีครัง้ จะทานพรอ้ม

กบัขา้วสวย หรอือุดง้กไ็ด ้เมนูชาบชูาบ ูถอืไดว้่าเป็นรายการอาหารทีข่าดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาติ

ของน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย กส็ามารถขอน ้าจิม้เกาหล ี

เตมิเพิม่รสชาต ิ

- พลุโกก ิสว่นผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เชน่ กะหล ่าปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็

และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรส

สาหร่าย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อร่อยกบัเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

- คาลบ ิอาหารเกาหลแีบบป้ิงย่างทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ีเป็นการน าเน้ือหมมูาหมกักบัเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แลว้

จงึน าไปย่างบนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ตอนย่างเนื้อนัน้จะย่างเป็นชิน้โตพอสมควร พอใกลส้กุแลว้กต็อ้งใชก้รรไกร

ตดัเป็นชิน้พอดคี า ทานกบัเครื่องเคยีงจ าพวกผกั กระเทยีม 

 

 

 

 

 

 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม ASIANA PLUS + ทางแลนด์

เกาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (3,000 บาท หรือ 100,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ 

เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจาก

ลกูค้าปฎิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกุค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย                                

ลกูค้าจะต้องเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

 



 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่

เสริมเตียง 
ราคาโปรโมชัน่ 

(เฉพาะบสัแรกเท่านัน้) 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

เมษายน : 18-21 , 19-22 , 25-28 , 26-29 16,900.-/คน 13,900.-/คน 

4,900.- 

เมษายน : 4-7 20,900.-/คน 17,900.-/คน 

เมษายน : 11-14 22,900.-/คน 19,900.-/คน 

เมษายน : 5-8 23,900.-/คน 20,900.-/คน 

เมษายน : 12-15 , 13-16 25,600.-/คน 22,600.-/คน 



เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice หรอืสรุปการจอง 

 
 
ราคาน้ีรวม 
-           ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-           ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี 
-            ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-           ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
-            ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้ 
-           ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
            (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-           ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรุณาขอเอกสาร
จากสถานพยาบาลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
 
ราคาน้ีไม่รวม 
-           ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-           ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร 
และ เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-           ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-           ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-           ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)  
ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีม
เอกสารและด าเนินการยื่นวซี่าดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่อง
แจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
-           ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถ
รบัประทานอาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
 



 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางได้ในทุกกรณี) 
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได้*** 

กรุป๊ท่ีเดินทางต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมด 

 
 หมายเหต ุ
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ทา่น (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั
ก่อนการเดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างชาตชิ าระ
เพิม่ท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย
ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อ
ท่องเทีย่ว เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ
ใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุด
งาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, 
ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที่
เกดิจาก ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท า
การออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณี
เกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะ 
 
ไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้
พกั ไม่สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้



-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/
ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร่้วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน
เงื่อนไข ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
 

 

 

 

กรณุาอ่านเงือ่นไขการจองทวัรต์ามทีร่ะบุในรายการขา้งตน้ 
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนท าการจอง 


