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KOREA SHOPPING’S SOUL 
 
โรงแรม/ที่พัก ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY 

 
 
 
เล่นกีฬาฤดูหนาวสุดมันส์ และคลายร้อนกับสวนน ้าแสนสนุกท่ี ONE MOUNT 
SNOW PARK + WATER PARK  I  เดินเล่นในเมืองสีลูกกวาด LA PROVENCE  I  
พร้อมสักการะขอพร ณ วัดโชเกซา  I สนุกกับเครื่องเล่นมากมายท่ี EVERLAND  I 
ช้อปปิ้งอย่างจุใจ กับ PAJU OUTLET และ ย่านช้อปชื่อดังอย่าง เมียงดง ทงแดมุน ฮง
อิก I  ช้อปของฝากสุดน่ารักท่ี LINE FRIENDSSTORE  I ชมโชว์สุดอลังการ FANTA 
STICK SHOW 

 
 
 
#ตารางสรุปโปรแกรมทอ่งเที่ยวเกาหลี5 วัน 3 คืน 
วัน โปรแกรมการเดินทาง โรงแรม/ที่พัก 
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - 

2 
ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน  I  LA PROVENCEIPAJU OUTLET  I 
ONE MOUNT SNOW PARK + WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริม) ***
เตรียมชุดว่ายน ้า*** 

SUWON 
หรือเทียบเท่า 
โรงแรมมาตรฐาน 

3 
เรียนท้ากิมจิ + ชุดฮันบก  I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จ้ากัด) I  FANTA 
STICK SHOW  I  ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน  I DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)  
I  ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN I  นั่งรถชมบรรยากาศแม่น ้าฮัน 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน 

4 

ศูนย์โสม I ศูนย์พลอยอเมทิส I  ศูนย์เวชส้าอาง I  นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์  I  
พระราชวังเคียงบก  I  พิพิธภัณฑ์พื นบ้าน  I  N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)  I  ถนนแฟชั่นฮ
งอิกวอคกิ งสตรีท  I  TRICK EYE MUSEUM I   
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง  I LINE FRIENDS STORE 

BENIKEA SEOUL 
HOTEL หรือ
เทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน 

5 
วัดโชเกซา I หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  I  DUSTY FREE  I คลองชองเกชอน  I 
ศูนย์สมุนไพร I ศูนย์น ้ามันสนแดง I  SUPERMARKET - 
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KOREA SHOPPING’S SOUL 
#โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน 

 
       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 

 
คณะเดินทางพร้อมกันท่ีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชั น 4  ณ เคาน์เตอร์
สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ
อ้านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว น้าท่านออกเดนิทางสู่ประเทศ
เกาหลีใต้ 

    
 

 ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน 
สายการบิน&รหัสเที่ยวบิน เวลาเดินทางจากประเทศไทย เวลาเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ 

EASTARJET   : ZE512 22.20 น. 06.00 น. 
EASTARJET   : ZE514 01.55 น. 09.30 น. 
JEJUAIR        :7C2204 00.55 น. 08.15 น. 
JINAIR          : LJ004 22.40 น. 05.40 น. 
T’WAY         :  TW102 01.20 น. 08.35 น. 
 
ข้อแนะน าเพ่ือความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ นเคร่ืองบนิ ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุใน
ภาชนะท่ีมีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ส้าหรับภาชนะท่ีเกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เล็กน้อยก็ไม่สามารถน้าติดตัวขึ นเคร่ืองบนิได้ ภาชนะทั งหมดตอ้งใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิด - ปิด ผนึกได้ และมี
ความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส้าหรับเด็กทารกในปริมาณท่ี
เหมาะสม รวมถึงยาท่ีมีเอกสารก้ากับชัดเจน  ของเหลว เจล และสเปรย์ ท่ีซื อจากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ท่า
อากาศยานตอ้งบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าไดซ้ื อ ณ วันท่ี
เดินทาง เพ่ือน้าไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน้าของเหลว ขึ นเครื่องแตกต่าง
กัน การน้าผลิตภัณฑ์ของสดท่ีท้าจากสัตว์ไม่ว่าเนื อหมู เนื อวัว ผกั ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้น้าเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ
เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 

1 



 

KOREA SHOPPING’S SOUL 3 

 

         LA PROVENCE  I  PAJU OUTLET  I  
      ONE MOUNT SNOW PARK + WATER PARK  

(ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริม) 
 

#หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE) 
เช้า เดินทางถึงสนามบนินานาชาติอนิชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับ

เวลาของท่านให้เร็วขึ น2 ชั่วโมงเพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) 
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว พาท่านเดินทางสู่ 
หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE) หมู่บ้านสุดชิค สไตล์ยุโรปแห่งเกาหลี 
สัมผัสบรรยากาศบ้านเรือนสุดนา่รัก และร้านค้าระบายสีลูกกวาดหวานๆ อิสระ
ใหท่้านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย 
 
#PAJU OUTLET 
จากนั นน้าท่านชอ้ปปิ้ง PAJU OUTLET แห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในเกาหลี ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 
ร้านค้าและมีสินค้า BRAND NAME ดังๆมากมาย อาทิเช่น ARMANI, CALVIN KLEIN, DIESEL, DKNY, GUESS, 
ESCADA ฯลฯ ลดราคามากมายหลายร้านและมีราคาถูกกว่าประเทศไทยให้ท่าน
ได้ชอ้ปกันอย่างจุใจ  
 
#ดักคาลบี้ (DAKGALBI) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ดักคาลบี  
(DAKGALBI) ไก่ผัดเผ็ด บาร์บีคิวเกาหลี อาหารยอดนยิม อีกชนิดหนึ่ง ของคน
เกาหลี โดยวิธีการน้าเนื อไก่ท่ีหั่นเป็นชิ นๆ และผักต่างๆ มาผดัรวมกันกับซอสบาร์
บีคิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ ่
 
#ONEMOUNT SNOW PARK 

บ่าย พาท่านสู่ลานกีฬาฤดูหนาวในท่ีร่ม ONEMOUNT SNOWPARK แหล่งท่องเท่ียวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล ให้ท่าน
ได้สนุกสนานกับการเล่นไอซ์สเก็ต และเล่นเครื่องเล่นมากมายหลากหลายชนิด ทั ง บันจี จัมฟ์, ไม้ลากเลื่อน, 
ม้าหมุน,สไลเดอร์น ้าแข็ง นอกจากนี ท่านยังสามารถคลายร้อนกบั WATER PARK สวนน ้าท่ีมีส่ิงอ้านวยความ
สะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดท่ีไม่อยากเล่น 
SNOW PARK ท่านสามารถเดินชอ้ปปิ้งตามอัธยาศัย มีทั ง H&M, ADIDAS,SPAO และอีกหลายแบรนด์ชั นน้า 
(ไม่รวมบัตรเข้า+ไม่รวมค่าเช่าชุด+อปุกรณ์)(**หมายเหตุ: ท่านไหนประสงค์ที่จะเล่นสวนน ้ากรุณาเตรียมชุด
ว่ายน ้ามาดว้ยนะคะ) 

 
#บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) 

 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) อาหารปิ้งย่างสไตล์
เกาหลี รับประทานพร้อมเครื่องเคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป สลัดผักสดๆ  

 
หลังจากนั นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก SUWON: BENIKEA SUWON 
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 
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เรียนท ากิมจิ + ชุดฮันบก  I  สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่
จ ากัด)  I  FANTA STICK SHOW  I  ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน I  
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)  I  ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE 
GARDEN  I  นั่งรถชมบรรยากาศแม่น้ าฮัน 
 

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 

 #กิมจิ 
 เช้านี พาท่านเดินทางสู่ กิมจ ิ ร่วมประสบการณ์ในการท้ากิมจิอาหารประจ้าชาติของเกาหลี ให้ท่านได้
สนุกสนานในการลองท้าและชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง  
 
 #ฮันบก 
 จากนั นเชิญท่านเข้าร่วมเปน็ส่วนหนึ่งของชาวเกาหลีโดยการแตง่กายโดยชุดประจ้าชาติ ชุดฮันบกพร้อม
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก!!! เพ่ือไปอวดคนทางบ้าน... 
 
#สวนสนุกเอเวอร์แลนด ์
เต็มอิ่มกับสวนสนุกท่ีดีท่ีสุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ด้วยบตัร SPECIAL 
PASS TICKET ท่ีสามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิดและไม่จ้ากัดรอบ สวนสนุก
ท่ีนี่ถูกขนานนาม ว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี”  มีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ให้
ท่านสนุกกับเคร่ืองเล่นหลากหลายชนิด อาทิ เช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอน
สะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บา้นผีสิงหมุน ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่นเคร่ืองเล่น 
สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ท่ีนี่ และชมความน่ารักของหมี
ท่ีสามารถสื่อสารกับคนได้เดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน: สวนทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถุนายน: สวน
ดอกกุหลาบ/ กรกฎาคม: สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน: สวนดอกลิลล่ี/ ตุลาคม-
พฤศจิกายน: สวนดอกเบญจมาศ) 

 
#ชาบูชาบู (SHABU SHABU) 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือ  
 สุกี เกาหลี ประกอบไปด้วย ผักสดหลายชนิด ต้มในน ้าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวย

ของเกาหลี ท่ีรสชาติถูกปากคนไทย 
 

#FANTA STICK SHOW 
   บ่าย หลังจากนั นน้าท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOW เป็นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL บอกเล่าเร่ืองราว

ความรักอันอมตะระหว่างชายหนุ่มท่ีเชี่ยวชาญการตีกลองกบัวญิญาณของแฟนสาวที่เช่ียวชาญดนตรีเครื่องสาย 
อาทิเช่น ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม ท่ีผูกพันและตามหากันตั งแต่อดีตภพจนถึงปัจจุบนั สื่อสารผ่านดนตรี
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โบราณและศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึงให้ผู้ชมได้เข้ามีส่วนร่วมในโชว์ได้
อย่างน่ารักตลอดการแสดง  

 
 #ทงแดมุน 

จากนั นน้าท่านช้อปปิ้งท่ี ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซื อ 
เสื อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องหนังรองเท้า เครื่องกีฬาต่างๆ นอกจากนี ยังมีขนมขบ
เคี ยวและร้านเครื่องส้าอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม 
นอกจากนี ยังมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิดหมวกให้ผู้ท่ีอยากแสดงความสามารถ มา
แสดงให้ชมกันอีกด้วย และฝั่งตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ามไปชม ตึก 
DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานที่ส้าหรับจัดแสดงงานศิลปะ อี
เว้นท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากนี ท่านยังสามารถชม
บรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN ***ทั งนี การจัดแสดงขึ นอยู่กับสภาพภูมอิากาศ*** 
 

  #คาลบิ (KALBI) 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย  เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มี

ชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการน้าเนื อววัหรือเนื อหมูมาหมักกับเคร่ืองปรุงจนเนื อนุ่ม แล้วน้าไปย่างบนแผ่นโลหะท่ี
ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื อนั นจะย่างเป็นชิ นโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วต้องใช้กรรไกรตัดเป็นชิ นพอดคี้า 
ทานกับเครื่องเคยีงจ้าพวกผัก และกระเทียม กิมจิ 

 
#แม่น้ าฮัน 
ระหว่างทางผ่านชม แม่น ้าฮัน แม่น ้าที่เป็นศูนย์กลางของเมือง ซึง่ไหลตัดผ่าน ระหว่างฝั่งเหนอืกบัฝั่งใต้ของกรุง
โซล ชาวเกาหลีนิยมมาท้ากิจกรรมมากมาย และนั่งชมบรรยากาศโรแมนติกของแม่น ้าฮัน นอกจากนี ท่านยัง
สามารถเห็นสะพานพันโพ ซึ่งมกีารแสดงน ้าพุแสงสี โดยการแสดงจะเร่ิมขึ นตั งแต่ 20:00 เป็นต้นไป รอบละ 
15 นาทีเท่านั น (***รอบการแสดงน ้าพุท่ีสะพานบันโพ เดือน เมษายน-มิถุนายน, กันยายน-ตุลาคม การจัด
แสดงจะจัดทุก วันจันทร์-ศุกร์ มีรอบ 12:00, 20:00, 21:00 และวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด มีรอบ 12:00, 
17:00, 20:00, 20:30, 21:00 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม วันจันทร์-ศุกร์   มีรอบ 12:00, 20:00, 20:30, 21:00 
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด มรีอบ 12:00, 17:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30) (***งดการแสดง
ในช่วงฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม) 

 
หลังจากนั นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL  
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 
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   ศูนย์โสม  I  ศูนย์พลอยอเมทิส I  ศูนย์เวชส าอาง  I   
นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์  I  พระราชวังเคียงบก  I  พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้าน I  N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)  I   
ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคก้ิงสตรีท I  TRICK EYE MUSEUM  I   
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง  I LINE FRIENDS STORE 

 
    เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
#ศูนย์โสม 
เช้านี พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ท่ี ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้เป็น
ประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอันดบั 1 ของโลก สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ้ารุงหัวใจ 
ป้องกันโรคหวัใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง ท่านไหนที่ต้องท้างานดกึ 
นอนดึก หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความอ่อนล้า ท้าให้รู้สึกกระปรี กระเปร่า ร่างกายรู้สึกสด

ชื่น..อิสระให้ท่านได้ซื อกลับไปบา้รุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญท่ี่ท่านรักและนับถือ 
 

#ศูนย์พลอยอเมทิส 
จากนั นน้าท่านเดนิทางสู่  ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีซึ่ง
ชาวเกาหลีเช่ือว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี ติดตวัไว้จะท้าให้มีโชคลาภ และส่ิงดีๆ เกิดขึ นในชีวิต 

 
 
#ศูนย์เวชส าอาง 

หลังจากนั นเดินทางสู่ ศูนย์เวชสา้อาง ให้ท่านได้เลือกซื อเครื่องสา้อางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีม
น ้าแตก, ครีมโบท็อกซ,์ ครีมหอยทาก ฯลฯ ผ่านชมด้านหน้าท้าเนียบประธานาธบิดี (บลูเฮ้าส์) ซึง่อยู่ในท้าเลท่ี
ดีท่ีสุดตามหลักโหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซอ้นตวัอยู่ด้านหลัง  ด้านหน้าเปน็อนสุรณ์สถานนก
ฟีนิกซ์สัญลักษณ์แห่งสันตภิาพอนังดงาม  ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน ้าพ ุ
นับเป็นจดุท่ีมีฮวงจุ้ยที่ดีท่ีสุดของกรุงโซล 
 
#พระราชวังเคียงบอ๊ก 
น้าท่านเข้าสู่ พระราชวังเคียงบอ๊ก พระราชวังโบราณใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
เกาหลีมีอายุกว่า 600 ปี พระราชวังแห่งนี มีหมู่พระท่ีนั่งมากกว่า 200 หลัง และได้
ถูกท้าลายไปในสมัยท่ีญี่ปุ่นเข้ามายึดครอง และทั งยังเคยเป็นศูนย์บญัชาการทาง
การทหารและเป็นท่ีประทับของกษัตริย์ สร้างขึ นในสมัยราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็น
ราชวงศ์สุดท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจุบันได้รับการ
บูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากท่ีสุด และน้าท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์
พื นบ้าน ย้อนอดตีสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และเร่ืองราวในประวัตศิาสตร์เกาหลี 
 
#จิมดัก (JIMDAK) 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้น
เส้น เกาหลี คลุกด้วยน ้าซปุ รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลี 
 
#N SEOUL TOWER 

  บ่าย  เม่ือรับประทานอาหารเสร็จน้าท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER  
ซึ่งอยูบ่นเขานัมซาน ซึ่งเปน็ 1 ใน 18 หอคอยที่สูงท่ีสุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่ง

ท่ีน่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลก๊ักจอง, สวนสัตว์เลก็ๆสวนพฤกษชาต,ิ 
อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติอนั ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอย
ตามอัธยาศัยหรือคลอ้งกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ นลิฟท์)  

 
#ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท 
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันน้าท่านสู่ ฮงอิกวอคกิ งสตรีท เป็นถนนย่านมหาวิทยาลัย  
ฮงอิก ซึ่งมีช่ือเสียงด้านศิลปะ ท่ีนี่จะมีบรรดานักศึกษาน้าของประดิษฐ์จากแฮนด์เมดมาวางจา้หน่าย และมี
ร้านค้าขายสินค้าวยัรุ่นต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดินเล่น และชมงานศิลปะตลอดทาง  
 
#TRICK EYE MUSEUM 
จากนั นน้าท่านเดนิทางสู่ TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ ต้นฉบับ
ของเกาหลี สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีทั งคนเกาหลีและนักท่องเท่ียวต่างชาติ
นิยมมาเก็บภาพ พร้อมโพสท่า เก๋ๆ   กับฉากสามมิติ ท้าให้การเดินชมนิทรรศการ
ศิลปะไม่ใช่ส่ิงท่ีน่าเบื่อและเข้าใจยากอีกต่อไป... จากนั นพาท่านสู่ ICE MUSEUM 
เมืองน ้าแข็งท่ีมีผลงานศิลปะแกะสลักน ้าแข็งกว่า 50 ชิ น รวมอยูใ่นที่เดียว ภายใน
จ้าลองเป็นเมืองต่างๆท่ีทุกอย่างกลายเป็นน ้าแข็ง! เอาใจเด็กๆดว้ยสไลเดอร์น ้าแข็ง
และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้คุณได้เดินเท่ียวอย่างไม่รู้สึกเบื่อ 
 
#เมียงดง 
พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหล ี เมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟช่ันแบรนด์
เกาหลีชั นน้า ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกนัอย่างลน้หลาม ท่านสามารถหาซื อสินค้าได้
อย่างหลากหลายทั งเสื อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องส้าอางซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, 

ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยังมี เสื อผา้ 
เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีด-ีดีวีดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกท่ีมีรูปดาราคน
โปรดของท่านอยู่ในสินค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซื อกัน  

 
#LINE FRIENDS STORE 
นอกจากนี ท่านสามารถพบกับรา้น LINE FRIENDS STORE ท่ีเต็มไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL ท่ีจ้าหน่าย
สินค้าของท่ีระลึกเกี่ยวกับตวัการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบราวน์แซลลี่ เจมส์ หรือโคนี่ ซึ่งแต่ละตัวจะมีสินค้าท่ี
ระลึกให้เลือกซื อเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสื อผ้า กระเป๋า เครื่องเขียน ฯลฯ ซึง่
ภายในร้านยงัมีมุมน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกดว้ย แต่ท่ีเปน็ไฮไลท์เด่นของร้านเลย คอื เจ้าหมีบราวน์ตวั
ยักษ์ใหญ่ที่ตั งอยู่หน้าร้าน ท่ีใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกแม้แต่คนเกาหลีเอง 
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#พุลโกกิ (BULGOGI) 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพุลโกกิ (BULGOGI) เมนูที่มีส่วนผสม หมูหมักชิ น

บางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ น้ามาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั งแบบแห้ง และน ้า พร้อมเครื่องเคยีง
ต่างๆ ได้แก่ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ 

 
หลังจากนั นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL  
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้ 

 
วัดโชเกซา  I  หมู่บ้านบกุชอนฮันอก  I  DUSTY FREE  I   
คลองชองเกชอน  I ศูนย์สมุนไพร  I  ศูนย์น้ ามันสนแดง  I  SUPERMARKET 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
#วัดโชเกซา 
จากนั นน้าท่านสู่ วัดโชเกซา วดัศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ถึงแม้จะ
เป็นวัดท่ีตั งอยู่ท่ามกลางความวุน่วายของเมืองแตภ่ายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามมาก ภายในวดัมี
ต้นไม้ใหญ่ที่มีความสูงกว่า 26 เมตร อาคารเก่าแก่ และเจดีย์ที่แกะสลักจากหินสูง 7 ชั นนอกจากนี ยังมี
ความส้าคญัในการจัดพิธีการส้าคัญ แห่โคมไฟรูปดอกบัว ในวันก่อนวันประสูติของพระพุทธเจ้า โดยขบวนแห่
นี จะเร่ิมต้นตั งแต่สนามกีฬาทงแดมุน เคลื่อนขบวนไปตามถนนชงโนและมาสิ นสุดท่ีวัดแห่งนี  
 
#หมู่บ้านบุกชอนฮันอก 
หลังจากนั นพาท่านไปชมหมู่บ้านดั งเดิมของเกาหลี หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั งอยู่
ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว ค้าว่า บุกชอน มีความหมาย
แปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนอื ตามต้าแหน่งท่ีตั งของหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน 
หมู่บ้านประกอบดว้ยตรอกซอกซอยอันเปน็ที่ตั งของบ้านแบบดั งเดิมกว่าร้อยหลัง และเป็นท่ีเก็บรักษา
สภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็นการบอกเล่าประวตัิศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั งแต่สมัย
ราชวงศ์โชซอนที่มีอายุกว่า 600 ปี 
 
#ซัมเกทัง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ซัมเกทัง หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน 
ปัจจุบันเปน็อาหารเลื่องชือ่มากของเมืองหลวง ภายในตวัไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับใน
การตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงท่ีเรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด้า และเกลือ  
 
#DUTY FREE 

บ่าย หลังจากนั นน้าท่านช็อปปิ้งสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตี ฟรี (DUTY FREE) ท่ีนี่มีสินค้าชั น
น้าให้ท่านได้เลือกซื อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั ง น ้าหอม เสื อผ้า เครื่องส้าอาง 
กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ ในบริเวณดิวตี ฟรีท่านสามารถเดินไปชม คลอง

ชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมคีวามยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร 

5 



 

KOREA SHOPPING’S SOUL 9 

 

ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแตใ่นช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้มีการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด 
จนกระท่ังปี ค.ศ.2002 นายลี มยองปาร์ค ผู้ได้รับต้าแหน่งเปน็ผู้ว่าการกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟื้นฟูคลอง
ชองเกชอน เพ่ือฟื้นฟูธรรมชาตสิองฝั่งคลอง จนปัจจบุันคลองชองเกชอนได้กลายเปน็แหล่งท่องเท่ียวท่ีส้าคัญ
มากใน   กรุงโซล 
 
#ศูนย์สมุนไพร 
จากนั นน้าท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อย
แล้ว สรรพคุณช่วยในการล้างสารพิษท่ีตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตบั ไต ช่วยให้ตับหรือไต
ของท่านแข็งแรงขึ น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย 
 
#ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง 
น้าท่านชม ศูนย์น ้ามนัสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  ท่ีมีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมัน
ในเสเ้ลือด เพ่ือป้องกันการอุดตนัของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชดัเจนยิ่งขึ น 
 

#SUPERMARKET 
หลังจากนั นได้เวลาน้าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง 

แวะช้ อปปิ้งที่ SUPERMARKET เพ่ือซื อของฝากคนทางบ้าน ท่ีร้านแห่งนี มีขนมพื นเมืองเกาหลีหลาก
ชนิด รวมทั งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก  

 
ได้ เวลาน้าท่านออกเดินทางสูส่นามบิน 
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
สายการบิน&รหัสเที่ยวบิน เวลาเดินทางจากประเทศเกาหลีใต้ เวลาเดินทางถึงประเทศไทย 

EASTARJET   : ZE511 17.30 น. 21.20 น. 
EASTARJET   : ZE513 21.25 น. 00.25น. 
JEJUAIR        :  7C2203 20.05 น. 23.59น. 
JINAIR          : LJ003 17.25น. 21.25น. 
T’WAY         :  TW101 20.25น. 00.10น. 
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KOREA SHOPPING’S SOUL 
#อัตราค่าบริการ 

เดือน มิถุนายน 2018 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

10 – 14 มิถุนายน 

 

13,900.- 13,900.- 

25 – 29 มิถุนายน 13,900.- 13,900.- 

30 – 04 กรกฎาคม 13,900.- 13,900.- 

 
เดือน กรกฎาคม2018 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

01 – 05 กรกฎาคม 

 

14,900.- 14,900.- 
02 – 06 กรกฎาคม 14,900.- 14,900.- 
03 – 07 กรกฎาคม 14,900.- 14,900.- 
04 – 08 กรกฎาคม 15,900.- 15,900.- 
05 – 09 กรกฎาคม 15,900.- 15,900.- 
06 – 10 กรกฎาคม 15,900.- 15,900.- 
07 – 11 กรกฎาคม 14,900.- 14,900.- 
08 – 12 กรกฎาคม 14,900.- 14,900.- 
09 – 13 กรกฎาคม 14,900.- 14,900.- 
10 – 14 กรกฎาคม 14,900.- 14,900.- 
11 – 15 กรกฎาคม 15,900.- 15,900.- 
12 – 16 กรกฎาคม 15,900.- 15,900.- 
13 – 17 กรกฎาคม 15,900.- 15,900.- 
14 – 18 กรกฎาคม 14,900.- 14,900.- 
15 – 19 กรกฎาคม 14,900.- 14,900.- 
16 – 20 กรกฎาคม 14,900.- 14,900.- 
17 – 21 กรกฎาคม 14,900.- 14,900.- 
18 – 22 กรกฎาคม 15,900.- 15,900.- 
19 – 23 กรกฎาคม 15,900.- 15,900.- 
20 – 24 กรกฎาคม 15,900.- 15,900.- 
21 – 25 กรกฎาคม 14,900.- 14,900.- 
22 – 26 กรกฎาคม 14,900.- 14,900.- 
23 – 27 กรกฎาคม 14,900.- 14,900.- 
24 – 28 กรกฎาคม 14,900.- 14,900.- 
25 – 29 กรกฎาคม 15,900.- 15,900.- 
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27 – 31 กรกฎาคม 15,900.- 15,900.- 
28 – 01 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
29 – 02 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
30 – 03 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
31 – 04 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
 

เดือน สิงหาคม 2018 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

01 – 05 สิงหาคม 

 

15,900.- 15,900.- 
02 – 06 สิงหาคม 15,900.- 15,900.- 
03 – 07 สิงหาคม 15,900.- 15,900.- 
04 – 08 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
05 – 09 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
06 – 10 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
07 – 11 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
08 – 12 สิงหาคม 15,900.- 15,900.- 
09 – 13 สิงหาคม 15,900.- 15,900.- 
10 – 14 สิงหาคม 15,900.- 15,900.- 
11 – 15 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
12 – 16 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
13 – 17 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
14 – 18 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
15 – 19 สิงหาคม 15,900.- 15,900.- 
16 – 20 สิงหาคม 15,900.- 15,900.- 
17 – 21 สิงหาคม 15,900.- 15,900.- 
18 – 22 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
19 – 23 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
20 – 24 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
21 – 25 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
22 – 26 สิงหาคม 15,900.- 15,900.- 
23 – 27 สิงหาคม 15,900.- 15,900.- 
24 – 28 สิงหาคม 15,900.- 15,900.- 
25 – 29 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
26 – 30 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
27 – 31 สิงหาคม 14,900.- 14,900.- 
28 – 01 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
29 – 02 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
30 – 03 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
31 – 04 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
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เดือน กันยายน 2018 
พีเรียดเดินทาง สายการบิน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

01 – 05 กันยายน 

 

13,900.- 13,900.- 
02 – 06 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
03 – 07 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
04 – 08 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
05 – 09 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
06 – 10 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
07 – 11 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
08 – 12 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
09 – 13 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
10 – 14 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
11 – 15 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
12 – 16 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
13 – 17 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
14 – 18 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
15 – 19 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
16 – 20 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
17 – 21 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
18 – 22 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
19 – 23 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
20 – 24 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
21 – 25 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
22 – 26 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
23 – 27 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
24 – 28 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
25 – 29 กันยายน 13,900.- 13,900.- 
26 – 30 กันยายน 14,900.- 14,900.- 
27 – 01 ตุลาคม 14,900.- 14,900.- 
28 – 02 ตุลาคม 14,900.- 14,900.- 
29 – 03 ตุลาคม 14,900.- 14,900.- 
30 – 04 ตุลาคม 14,900.- 14,900.- 
 
หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ 
+ หากท่านต้องการห้องส้าหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอกี 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ ่
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน 
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หมายเหตุ :  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเท่ียวบินทั งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินทั งไปและกลับโดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั งนี ขึ นอยู่ตามความเหมาะสม 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากนัและเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน  
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได,้ ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม* 
โปรดตรวจสอบขอ้มูลให้ม่ันใจก่อนท้าการโอนเงินจองทุกครั ง 
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยนัการจอง* 
เจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดนิทางเท่านั น!!! และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ี 
 

***ลูกค้ามีความจ้าเป็นตอ้งเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์ 
อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชส้าอาง, ศูนย์น ้ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้าร้านดังกล่าว  

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคา่บริการเพ่ิมท่านละ 300 USD*** 
 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก 
หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ นและขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการ 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั งสิ น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 
 

กรุณาช้าระมัดจ้าหลังจากวันจองภายใน 24 ชั่วโมง 
และช้าระส่วนท่ีเหลือทั งหมดก่อนการเดินทางภายใน 30 วนั 

********มัดจ้าขั นต่้า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป****** 

 
 
 
 



 

KOREA SHOPPING’S SOUL 14 

 

#อัตราทัวร์รวม 
 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการชั นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ   
 ค่าอาหารทุกมื อ ตามท่ีระบุในรายการ        
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ        
 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า  
 ค่ารถรับ-ส่ง และน้าเท่ียวตามรายการ        
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี         
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.      
 ค่าประกันอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จ้ากัด 
 ปลั๊กไฟ ADAPTER  

 
#อัตราทัวร์ไม่รวม 
 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ

เครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
 ค่าทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทั งทริป  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%      
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก้าหนด (ปกติ 15-20 กก.)   
 ค่าวซี่าส้าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจ้าตัวคนต่างดา้ว 3.ใบส้าคัญถิน่ที่อยู่ 4.

ส้าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงนิฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด้าเนินการยื่นวีซา่
ให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส้าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนงัสือเดินทางตอ้งท้าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยื่นวซี่า)  

 ค่าลิฟท์ท่ี N SEOUL TOWER 
 ค่ากระเช้าท่ีอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  

 
#หมายเหตุ 

 
 จ้านวนผู้เดินทาง ขั นต่้า ผู้ใหญ่  20 ท่าน ขึ นไป 
 เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส้าคญั 
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตารางการบนิทั งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 ตั๋วเครื่องบินเปน็ตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณา

ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั งไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง
ไม่ถูกต้อง การกระท้าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ**การพิจารณา
เป็นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั น ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถท้าการเลื่อนวันหรือคนืเงินได้  



 

KOREA SHOPPING’S SOUL 15 

 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั งท่ีไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอื่นๆการพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และ
วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัท ทั งนี กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ ทั งสิ น  

 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวนัที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ นไป และ
ต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ไม่ช้ารุด 
หรือฉีกขาด  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล  

 หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช้าระเงิดมัดจ้าภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการช้าระเงินพร้อมหน้า
พาสปอร์ตของผู้เดนิทาง และช้าระเงินทั งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื อ  เพราะค่าใช้จา่ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

 เม่ือท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทั งหมด 

 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี ได้ตามความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยู่กบั
เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆท่ีอาจเกิดขึ นได้ ทั งนี เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดนิทาง
เป็นส้าคญั 

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค้าสัญญาใดๆ ทั งสิ นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  
ลงนามโดยผู้มอี้านาจของบริษัทฯ ก้ากับเท่านั น  

 ในกรณีท่ีลูกค้าตั งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดนิทางท่องเท่ียวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันท่ี
เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า 

 กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้ 
 กรณีท่ีท่านซื อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอบุัติเหตุระหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 

1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
การยกเลิก 

- ต้องยกเลิกก่อนวันเดนิทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านั น คนืเงินคา่บริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช้าระแล้ว 
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคา่ทัวร์ทุกกรณี 
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เม่ือช้าระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทั งสิ น 
 

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดนิทางได 
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั งหมด 
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พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ นไป 
ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใน
กรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเท่ียวอันเนื่องมาจากการกระท้าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ซึ่งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่า
ทัวร์ใดๆ ทั งสิ น  
 


