
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืน 01 กุมภำพนัธ ์– 24 มนีำคม  2560 

 

19.30-22.00 น. คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที ่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสำรขำออก เคำน์เตอรส์ำยกำรบนิ  

EASTAR JET // JEJU AIR // T’WAY   หน้ำเคำน์เตอรเ์ชค็อนิ ……. ใกลป้ระตูทำงเขำ้หมำยเลข …… โดยมี

เจำ้หน้ำทีจ่ำกบรษิทัฯคอยใหก้ำรต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวก ในเรื่องของเอกสำร 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  

 

ข้อแนะน ำ  ถ้ำต้องกำรน ำของเหลวขึน้เคร่ืองใสก่ระเป๋ำถือติดตวัจะต้องบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ และมีปริมำณไมเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ชิน้ (รวมกนัไมเ่กิน 

1 ลิตร) บรรจภุณัฑ์ดงักลำ่ว ควรใสใ่นถงุที่โปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น ำถงุขึน้ไปเพียงใบเดียวเทำ่นัน้ กำรน ำผลิตภณัฑ์ของสดที่ท ำจำก

สตัว์ไมว่ำ่เนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุำต ให้น ำเข้ำประเทศเพื่อป้องกนัโรคตำ่งๆ เพรำะหำกศลุกำกรตรวจพบจะต้องเสียคำ่ปรับ 

 



  

22.20-01.35 ออกเดนิทำงสูป่ระเทศเกำหล ี โดยสำยกำรบนิ  EASTAR JET  โดยเทีย่วบนิ ZE512  หรอืเทยีบเท่ำ 

EASTAR JET // JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY  เป็นสำยกำรบนิโลวค์อส มมีำตรำฐำนควำมปลอดภยัระดบัสำกล 

สำยกำรบนิโลวค์อสไมเ่สรฟิอำหำรบนเครื่องบนิ เสรฟิเป็นน ้ำเปล่ำเท่ำนัน้ // น ้ำหนกักระเป๋ำ 15 กโิลกรมั /ท่ำน/1ชิน้ 

(ขอสงวนสทิธิก์ำรเปลีย่นแปลงสำยกำรบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ) 

 

06.20-10.10 เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน  ประเทศเกาหลใีต้  (กรณุาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบั

เวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหลี)  

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเฟอรร์ี ่ขา้มฟากไปยงั เกาะนามิ (Nami Island) ชมทวิทศัน์ของธรรมชาต ิซึง่เคยใชเ้ป็น

สถานทีถ่่ายท าละครเกาหลยีอดฮติ “เพลงรกัในสายลมหนาว (Winter Love Song)” และเป็นสถานทีถ่่ายท าละคร

เกาหลอีกีหลายๆเรื่อง เกาะนามมิรีปูรา่งเหมอืนใบไมท้ีล่อยอยูท่างตอนเหนือของแม่น ้าฮนั ใหอ้สิระท่านไดเ้ดนิเล่น 

ผา่นแนวตน้สนทีส่งูเสยีดฟ้า แนวต้นเกาลดั หรอืเลอืกนัง่ทีม่า้นัง่รมิฝัง่แมน่ ้าเพื่อชมบรรยากาศสุดโรแมนตกิใตเ้งาไม ้

มองดสูตัวน้์อยใหญ่ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด แวะคารวะสสุานท่านนายพลนาม ิและเกบ็ภาพ

อนัแสนประทบัใจกลบัไปฝากคนทางบา้น เมื่อไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านนัง่เรอืกลบัมายงัฝัง่ 

อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูน้ี คอืหมหูมกัชิ้นบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ี

ฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ 

คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรงุรสสาหรา่ย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อรอ่ยกบัเมนูอาหารน้ีอยา่ง

แน่นอน  

 

 

 

 

 

จากนัน้พาทุกเขา้เดนิทางสู ่ หมู่บ้านฝรัง่เศส La Petite France เป็นหมูบ่า้นขนาดเลก็มพีืน้ทีไ่มม่ากนัก สถาปนิกได้

ตกแต่งภายในรวมไปถงึใช้วสัดกุารก่อสรา้ง หลงัคา หน้าต่าง พืน้ ล้วนตกแต่งออกมาในแนวฝรัง่เศส ตามชื่อของ

หมูบ่า้น เป็นจุดขายของทีน่ี่ โดยเหมาะกบัชื่อ LA PETIT’ ซึง่เป็นภาษาฝรัง่เศส ทีม่คีวามหมายวา่ “เลก็และน่ารกั” 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    เกาะนามิ  – หมู่บ้านฝรัง่เศส (Petite France) – ลานสกี 

 



  

หรอืเรยีกอกีอย่างวา่ เจา้ชายน้อย ท าใหบ้างคนเรยีกวา่หมูบ่า้นฝรัง่เศส แหง่เจา้ชายน้อยซึง่ท าใหด้มูคีวามน่ารกัมาก 

บรรยากาศภายในจะออกแนวโรแมนตคิผสมกบักลิน่ไอสไตลฝ์รัง่เศสแบบสดใส สสีนังดงาม เน่ืองจากดา้นในหมูบ่า้น 

Petite France น้ี จะถูกแบ่งเป็นบา้นหลายๆหลงัทีม่สีสีดใส มรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นน ้าหอมขนาดเลก็ มสีวน

ดอกไมน้านาชนิดทีอ่อกดอกตามฤดกูาลต่างๆ ไปเทีย่วช่วงไหน ตอ้งไดเ้หน็ดอกไมต้ามฤดกูาลของทีน่ี่แน่นอน ท าให้

ช่วยเพิม่สสีนัใหก้บัหมูบ่า้นฝรัง่เศส และสรา้งความโรแมนตคิแก่ผูม้าเยอืน และสถานทีแ่หง่น้ียงัเป็นทีถ่่ายท าซรียี์

เกาหลยีอดฮติหลายเรื่อง อาทเิช่น ”Who You Came From The Star ” 

จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่ลานสกี ระหวา่งทางท่านจะไดช้ื่นชมบรรยากาศสองขา้งทางในช่วงฤดูหนาวอนัแสนงดงาม

ของประเทศเกาหลทีีส่วยทีสุ่ดเมื่อถงึสกรีสีอรท์อสิระใหทุ้กท่านไดส้มัผสั

หมิะและสถานทีท่ีง่ดงาม พรอ้มถ่ายรปูเป็นที่ระลกึและเล่นสกซีึง่ลานสกี

แหง่น้ีมคีวามทา้ทายใหท้่านไดส้มัผสัดว้ยเนินหมิะทีม่คีวามสงูไมต่ ่ากวา่ 

1 กโิลเมตรขึน้ไป และเป็นทีก่ล่าวขวญัถงึว่าเป็นสวรรคข์องนักสกี

มอืใหม ่แต่กม็ทีางวิง่ส าหรบัมอือาชพีเช่นกนั มเีนินรปูตวัเอสเป็น

ตวัเชื่อมระหวา่งยอดเนินและพืน้ดา้นล่างมาทา้ทายความสามารถของ

ท่านตามอธัยาศยัพรอ้มเพลดิเพลนิกบับรรยากาศของสายลมเยน็ในฤดู

หนาวและท ากจิกรรมสนุกๆ บนลานหมิะกวา้ง  ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิาร

ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและปรมิาณหมิะในขณะนัน้  (ไมร่วมคา่อุปกรณ์ทุกชนิด) 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้ เน้ือหมรูวมกนัไว้

ในหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ต้มจนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน กจ็ะน าอุดง้ลง

ตม้อกีครัง้ จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย หรอืทานเป็นอุดง้กไ็ด ้เมนูชาบูชาบู ถอืไดว้า่เป็นรายการอาหารทีข่าดไมไ่ดใ้น

โปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรส

จดัหน่อย กส็ามารถขอน ้าจิม้เกาหล ีหรอืน ้าจิม่สกุี ้เตมิเพิม่รสชาตไิด้อยูก่บัสภาพอากาศและปรมิาณหมิะในขณะนัน้ 

ทีพ่กั OAK VALLEY SKI RESORT / WELLI HILL SKI RESORT หรอื เทยีบเท่า 

 

  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่สวนสนุกลอ็ตเต้ LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในรม่ขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยูท่ีเ่ขตชมัซลิ (Jamsil) 

ในกรุงโซล ทีน่ี่มทีัง้สวนสนุกในรม่ ซึง่จดัไดว้า่เป็นสวนสนุกในรม่ทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุแหง่หน่ึงในโลกเลยกว็า่ได ้และมโีซน

สวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้งเป็นเกาะอยูก่ลางทะเลสาบซอก

ชน (Seokchon Lake สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแห่งน้ี กค็อื

แรคคูนทีช่ื่อ Lotty และ Lorry ทัง้คูเ่ป็นแฟนกนั สวนสนุก

แหง่น้ี มกีารแบ่งพืน้ที่เป็น 2 โซนใหญ่ๆ คอื สวนสนุกใน

รม่ Lotte World Adventure เครื่องเล่นสว่นใหญ่ของโซนน้ี

จะเน้นหนกัส าหรบัเดก็เลก็บวกกบัมลีานสเกต็น ้าแขง็ไว้

วนัท่ีสามของการเดินทาง สวนสนุกลอ็ตเต้ LOTTE WORLD – ชมวิวตึก 63 –  พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า63 Aqual   - ดิวต้ีฟรี  – ศนูยส์มนุไพร    

                                               ศนูยเ์ครื่องส าอางค ์– ฮงแดชอ็ปป้ิงสตรีท – ถ่านรปูชุดฮนับก        

 



  

บรกิารพรอ้มทัง้ยงัเชื่อมต่อกบั พพิธิภณัธพ์ืน้บา้นลอ้ตเตเ้วลิด ์(Lotte World Folk Museum) สว่นอกีโซนนึงจะเป็น

โซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงัดา้นนอกสู ่Magic Island เตม็ไปดว้ยเครื่องเล่นหวาดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ใหไ้ด้

สนุกสนานกนัตลอดทัง้สีฤ่ด ูมาดูเครื่องเล่นผาดโผนกนับา้งดกีวา่ GYRO DROP คอื 1 ใน 4 ของเครื่องเล่นแนว

เอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ที่คนชอบความหวาดเสยีวและทา้ทายไมค่วรพลาด 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ 63 Building ตัง้อยูบ่นเกาะยออโิด โดยจะอยูต่อนใตข้องเกาะเเห่งน้ี ดว้ยรูปทรงสทีอง

อรา่มเหน็มาเเต่ไกลกท็ าใหม้นัเป็นทีจ่ดจ ากนัอยา่ง

มาก ระหว่างขึน้ลฟิตไ์ปอยา่งช้าๆนัน้ เราจะไดเ้หน็

บรรยากาศของทัง้สองฝัง่ กรงุโซล ทีเ่ตม็ไปดว้ยวถิี

ชวีติของคนในเมอืง กบัสายน ้าทีต่ดัผา่นทัง้สองฝัง่ 

เหน็การคมนาคมตัง้แต่รถไฟ รถยนต ์ตกึทีเ่รยีงราย

เป็นระเบยีบ โดยคณุสามารถใชก้ล้องสอ่งทางไกลดูววิ

เได ้ซึง่ตอ้งหยอดเหรยีญเพิม่ นอกจากน้ีน้ียงัมงีาน

ศลิปะต่างๆ ใหคุ้ณไดช้มอย่างเพลดิเพลนิอกีดว้ย นบัวา่น่ามาเทีย่วชมเป็นอยา่งยิง่ 

 

 

 

 

 

พาท่านเดนิทางสู่ 63 Sea World Aquarium  พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า อยูท่ีช่ ัน้ 1 ตกึ 63 City ไดร้บัความนิยมอยา่งมาก

จากนักท่องเทีย่วในการมาเทีย่วชมความสวยงามของสตัวน์ ้าสายพนัธุเ์เปลกๆ ทีม่อียูม่ากมายหลายสายพนัธุ ์โดยการ

ทีเ่ขา้เทีย่วชมนัน้คณุสามารถถ่ายภาพไดอ้ยา่งสวยงามอกีดว้ย จงึกลายเป็นทีนิ่ยมของนกัท่องเทีย่ว ภายใน Sea 

World Aquarium นัน้เตม็ไปดว้ยสตัวน์ ้ามากมายทัง้สงิโตทะเล ที่ถอืเป็นขวญัใจเดก็ๆ โดยสงิโตทะเลพวกน้ีมคีวามเป็น

มติรเเละเชื่องอยา่งไมน่่าเชื่อ ส่วนบรรดานกเพนกวนินัน้กน็บัวา่เป้ฯขวญัใจของเดก็ๆ อกีเช่นกนั นอกจากน้ีกย็งัมทีัง้ปู

ยกัษ ์เเละมโีซนทีโ่ชวก์ารเอก็ซ์เรยส์ตัวน์ ้าต่างๆ  สว่นตวัที่่น่าสนใจน่าจะเป็นปลาทีม่ขีนาดใหญ่เเละยาวมากๆ เเละมี

การโชวฟ์อสซลิของปลาดกึด าบรรพอ์กีดว้ย โดยมกีารจดัจุดถ่ายภาพไว้ใหส้ าหรบันักท่องเทีย่ว  สถานที่น้ีเป็นทีถ่่าย

ท าซรียีย์อดฮติทีส่ดุในเกาหล ีณ ตอนน้ีเรื่อง The Legend Of The Blue Sea น าแสดงโดย ลมีนิโฮ  

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดิวต้ีฟรี  มสีนิคา้ชัน้น าปลอดภาษใีหท้่านเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด 

ทัง้ น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า แวน่ตา นาฬกิา กลอ้งถ่ายรูป และเครื่องประดบั ฯลฯ หลากหลายแบรนดช์ัน้

น า อาธเิช่น  MCM , PRADA , SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอื่นๆอกี

มากมายทีค่ณุจะอดใจไมไ่ด้ 



  

บรกิารท่านดว้ย  เมนู คาลบ ิ( Kalbi) อาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ีเป็นการน าเน้ือหมมูาหมกักบั

เครื่องปรงุจนเน้ือนุ่ม แล้วจงึน าไปยา่งบนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ตอนยา่งเน้ือนัน้จะยา่งเป็นชิ้นโตพอสมควร พอ

ใกลส้กุแลว้กต็อ้งใชก้รรไกรตดัเป็นชิน้พอดคี า ทานกบัเครื่องเคยีงจ าพวกผกั กระเทยีม 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหมล่่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจด

ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแล้ว เป็นสมนุไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า 

ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็

ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิที่ตกคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรอื

ไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดตี่อสขุภาพรา่งกายของท่านเอง 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครื่องเวชส าอางคท์ี่หมอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย Midam 

Cosmetic  เช่น ผลติภณัฑบ์ ารงุผวิหน้า เครอืงส าอางค ์หลากหลายแบรนด ์และ

อื่นๆอกีมากมาย อาทเิช่น Closee Dr. เป็นเครื่องส าอางทีใ่หค้วามช่วยบ ารงุทีด่ทีีสุ่ด 

ปรบัปรงุสภาพผวิ ลดริว้รอยรขูมุขน  นอกจากน้ียงัมสีนิคา้ตวัอื่นทีน่่าสนใจ  อาทเิช่น 

ครมีหอยทาก , Rojukis , Botrox โดยการทาไมม่กีารฉีดใหเ้กดิอนัตราย ใหท้่านได้

เลอืกชม เลอืกซือ้ 

 

 

 

 

 

จากนัน้พาท่านสู ่ HONGDAE SHOPPING STREET   ศูนยร์วมเครื่องส าอางค ์ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิพรรณ  ผลติภณัฑ์

บ ารงุผวิหน้า หลากหลายแบรนดด์งัทีก่ าลงัเป็นที่นิยมในเกาหล ีเช่น SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , 

BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อยา่งมากมาย และยงัสามารถ

มอบเป็นของฝากใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้กีดว้ย  พิเศษ ถ่ายรปูชุดฮนับก 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จิมดกั ไก่อบซีอ๊ิว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่น้ีประกอบไป

ดว้ย ไก่ชิ้นโต วุน้เสน้เกาหลน้ีีมลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบั

ซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้ง

ตดิใจ 

 

 

 

 



  

ทีพ่กั Benhur Hotel / M Hotel   ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์หง่ธรรมชาต ิ

ผา่นผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแหง่ชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มี

สรรพคณุช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืด  ตบี 

แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในรา่งกายเพื่อเพิม่ภูมติา้นทานและท าใหอ้ายยุนื

แบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแหง่น้ีรฐับาลรบัรอง

คณุภาพวา่ผลติจากโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีสุ่ด  ภายในจะ

มเีจา้หน้าทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัโสมพรอ้มอธบิายคณุภาพและผลติภณัฑท์ีผ่ลดิจาก

โสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีสุ่ดและราคาถูก กลบัไปบ ารงุรา่งกาย

หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนับถอื 

พาท่านเยีย่มชม พระราชวงัถอ็กซกูงุ (Deosugung Palace) ซึง่แปลวา่ พระราชวงัแหง่ความอายุยนืนานและมัง่คง 

ทีไ่ดร้บัการพระราชทานชื่อจากกษตัรยิช์ุนจอง เป็นทีป่ระทบัของ

เจา้ชายวอนชาน ระหวา่งปี 1454 – 1488  จนถงึกษตัรยิโ์กจอง 

กษตัรยิก่์อนองคส์ดุทา้ยของราชวงศโ์ชชอนกถ็ูกบงัคบัใหส้ละราช

สมบตัทิีน่ี่โดยญี่ปุ่ น ในปี 1907 และพระองคก์ท็รงประทบัอยูท่ีน่ี่จน

สิน้พระชนม ์ในปี ค.ศ.1919 พระราชวงัน้ีตัง้อยูต่รงขา้มกบั ศาลาวา่

การเมอืงแหง่กรงุโซล (City  Hall) มปีระตูทางเขา้ทีส่วยงาม คอืประตู

แทฮนัมนุ (Daehanmun Gate) ภายในมพีระทีน่ัง่ซุงวาจอน (Junghwajeon) หนัหน้าไปทางทศิใต ้บรเิวณรอบก าแพง

ดา้นหน้าพระราชวงั มชี่างแกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักลึ และมกีารแสดงพธิเีปลีย่นเวรยามหน้าพระตูพระราชวงั 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม หอคอยกรงุโซล  N Tower  ซึง่อยูบ่น

ภูเขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก ทีฐ่าน

ของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊

จอง สวนพฤกษชาต ิอาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาต ิอนั ชุง กุน 

นอกจากน้ีโซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลแีนว

น่ารกัๆ เรื่อง “กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่น

และถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรอืคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท์ 

จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงท่ีย่านเมียงดง ไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะมวียัรุน่

เกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ท่านสามารถหาซือ้สนิคา้

ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้,รองเทา้,กระเป๋า,เครื่องส าอางซึง่เป็น

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง  ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง – ศนูยโ์สม  - ถอ็กซกูงุ – หอคอยกรงุโซล –  ชอ็ปป้ิงตลาดเมียงดง – ซปุเปอณมารเ์กต็ 
 



  

ทีรู่จ้กัอยา่งดขีองคนไทย อาท ิEtude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เครื่องประดบั, 

ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนงัและซรีีส่ฮ์ติ ตลอดจนของทีร่ะลกึที่มรีปูดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสนิคา้ 

กลางวนั  อสิระอาหารเยน็ 1 มือ้ 

 

 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่รา้นละลายเงนิวอนหรอื Supermarket ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาธเิช่น ขนม

ขบเคีย้ว ชอ็กโกแลค็ กมิจ ิมามา่ รวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถ้วยใสข่า้ว กระทะ ซอสปรุงรส และของ

ฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซื้อมากมาย พรอ้มมบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสูส่นามบนิอนิชอนเพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ   

17.30-20.30 น.  เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ  EASTAR JET  หรอืเทยีบเท่า 

 21.30-00.30  น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบั 

*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั น ้าหนกักระเป๋า 15 กโิลกรมั / 1 ชิน้ 

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

***กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน

รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่

อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ 

ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคมุของ

บรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบใุนโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้ง

ค่าเสยีหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส และค่าใชจ้่ายทีล่กูคา้และบรษิทัจ่ายไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
***ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวนเท่านัน้ หลงัไดร้บั invoice ***    
***ราคาปกตชิ าระเงนิมดัจ า***   ท่านละ 5,000 บาท  
 กรณุาช าระมดัจ า ภายใน 3 วนัท าการ หลงัไดร้บั invoice พรอ้มแจง้ชื่อตามหนงัสอืเดนิทาง และช าระทัง้หมดก่อนการ
เดนิทาง30 วนัหรอืตามก าหนด Due date ระบใุน  Invoice** 
 
ราคาน้ีรวม 
-   คา่ตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ กรณีอยูต่่อตอ้งเสยีคา่เปลี่ยนแปลงตัว๋ 
-   คา่ภาษสีนามบนิ ทุกแหง่ทีม่ ี  
-   คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   คา่ทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
-   คา่รถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / คา่น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   คา่หวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
-   คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่

เสริมเตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

มีนาคม :     5-8 , 6-9 , 7-10 , 12-15 , 13-16 , 14-17 ,19-22 , 20-23 , 21-24 12,500.-/คน 

5,900.- 

กมุภาพนัธ ์: 5-8 , 6-9 , 7-10 , 12-15 , 13-16 ,14-17 ,19-22 ,20-23 ,21-24  
                 26-1 ม.ีค. 27-2 ม.ีค.,28-3ม.ีค. 
มีนาคม :     4-7 , 8-11 , 11-14 , 15-18 , 18-21 ,22-25  

12,900.-/คน 

กมุภาพนัธ ์: 1-4 , 4-7 , 8-11 , 15-18 , 18-21 ,22-25 ,25-28 
มีนาคม :     1-4 , 9-12 , 10-13 , 16-19 , 17-20 , 23-26 , 24-27 

13,500.-/คน 

กมุภาพนัธ ์: 2-5 , 3-6 , 16-19 , 17-20 ,  23-26 , 24-27 
มีนาคม :     2-5 , 3-6 

13,900.-/คน 

กมุภาพนัธ ์: 11-14 15,900.-/คน 

กมุภาพนัธ ์: 9-12  17,900.-/คน 

กมุภาพนัธ ์: 10-13 19,900.-/คน 



  

 
 
 
 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ท่านละ 900 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึ
คา่อาหาร และ เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่
เองต่างหาก) 
-   คา่ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   คา่วซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) 
ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 น้ิว 2 รปู แลว้ทางบรษิทัฯจะ 
เป็นผูด้ าเนินการยื่นวซี่าใหท้่าน โดยจา่ยค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทาง
ตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
-  คา่อาหารทีลู่กคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไมส่ามารถ
รบัประทานอาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรณุาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30  วนั ยดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 (ราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี )     

ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลี่ยนชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด 
หมายเหตุ 
-  จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 25 ท่าน ขึน้ไป 
-  ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเที่ยวชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ
ช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท) 
-   เทีย่วบนิ ราคา อาหาร และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
- สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-   หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทาง
เพื่อท่องเทีย่ว เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกวา่ 6 เดอืนท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-   ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุ
งาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง 
หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้  จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-   ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ
, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออก เดนิทางแล้ว 
 
 



  

 
 
 
 
 
-   ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที่
เกดิจาก ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-   ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-   เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน
เงื่อนไข ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
- ถา้ลูกคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิคา่เขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 3,000 บาท 
- หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมที่
เขา้พกั ไมส่ามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
- ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ผูร้่วมเดนิทางไมส่ามารถใช้หอ้งพกัได ้
- ถา้ลูกคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเที่ยวกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/
ท่าน 
- ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัลกูค้าท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้  
  
 

 

 

***เน่ืองจากทางแลนด์เกาหล ีได้รับแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลใีต้  และจากสายการบิน เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว 

แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงัน้ันต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม KOREA PLUS+  ทางแลนด์เกาหลจี าเป็นต้อง

เกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน เป็นจ านวนเงิน (5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดนิทางท่องเท่ียว

พร้อมกรุ๊ปและกลบัพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรับเงินประกนันี้คืนเต็มจ านวน ดงัน้ันจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเง่ือนไข

ดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานท้ังท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้)*** 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดนิทางท่องเที่ยวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่าน

ตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดนิทางไปพบกบัคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้อง 

ค่าเดนิทางจากทัวร์ได้ เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก 

 


