
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 24 พฤษภำคม – 31 สิงหำคม 2561 
 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 
หอคอยกรงุโซล  - ลา เพอรว์องซ ์ - วนัเมา้ทน์'สกใีนรม่  - บลเูฮาส ์ - พระราชวงัถอ็กซกุูง – 

 ศูนยน์ ้ามนัสนเขม็แดง  - ศนูยร์วมเครือ่งส าอางค ์ - ชอ็ปป้ิง ย่านฮงแด  - ล๊อตเต ้โซล สกาย  - 
สวนสนุกลอ็ตเตเ้วลิด ์- อสิระตามอธัยาศยั 1 วนัเตม็ - รา้นสมนุไพร  - ศูนยโ์สม  - ดวิตีฟ้ร ี -  

หมูบ่า้นแห่งเทพนิยาย  - ยา่นไชน่าทาวน์  - รา้นละลายเงนิวอน 
 

 

20.30 - 22.00 คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ  

Asiana Airline หรอืเทยีบเท่า(Korean Air // Thai Aiways)   หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ……. ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข …… โดย

มเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร 

 

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 

 



 

23.55 – 02.05  ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหล ี โดยสายการบนิ ASIANA AIRLINE เทีย่วบนิที ่OZ742 // OZ 744  

นบัว่าเป็นสายการบนิทีม่ฐีานอยูท่ีก่รุงโซล สาธารณรฐัเกาหล ี และเป็นหนึ่งในสองสายการบนิหลกัของเกาหลี

ใต ้เอเชยีนาแอรไ์ลน์เป็นสมาชกิของ Star Alliance และถอืว่าเป็นสายการบนิระดบั 5 ดาวเลยทีเ่ดยีว  

             (ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงสายการบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า)น ้าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมั /

ท่าน/1ชิน้) 

 

07.00-10.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน  ประเทศเกาหลใีต ้  (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง 

เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี  

 จากนัน้น าท่านเทีย่วชม หอคอยกรงุโซล  N Tower  ซึง่อยู่

บนภูเขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก ทีฐ่านของ

หอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจต่างๆ เชน่ ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊จอง สวน

พฤกษชาต ิอาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาต ิอนั ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาว

เวอรย์งัเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารกัๆ เรื่อง “กบัดกั

หวัใจยยัแม่มด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรปูคู่หอคอยตาม

อธัยาศยัหรอืคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท)์ 

พาทุกท่านสมัผสับรรยากาศ หมู่บา้นสไตลฝ์รัง่เศส  La Provance Village มรีา้นคา้สรา้งดว้ยไมท้าสต่ีางๆ สดใส 

สสีนับา้นเรอืนทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงโพรวองซ ์ใน

ฝรัง่เศส ตกแต่งสวยงามมาก ดา้นในจะมขีองขาย

หลากหลายแบบ เช่น รา้นขายเบเกอรี ่รา้นขาย

เครื่องครวั รา้นขายตน้ไมแ้ละดอกไม ้รา้นขาย

ไอศครมี รา้นกาแฟ ไวใ้หท้่านไดช้มและเลอืกซือ้ได ้

และยงัสามารถหามุมถ่ายรปูสวยไดทุ้กมมุ หมู่บา้น

แห่งนี้ยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตเ์กาหลทีีโ่ด่งดงัมาแลว้หลายเรื่อง 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบ ูชาบ ู(Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมรูวมกนั

ไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้าซปุรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ตม้จนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน กจ็ะน าอุดง้ลง

ตม้อกีครัง้ จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย หรอือุดง้กไ็ด ้เมนูชาบชูาบ ูถอืไดว้่าเป็นรายการอาหารทีข่าดไม่ไดใ้นโปรแกรม

ทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย ก็

สามารถขอน ้าจิม้เกาหล ีเตมิเพิม่รสชาต ิ

  

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง        หอคอยกรงุโซล  - ลา เพอรว์องซ ์ - 'วนัเม้าทน์'สกีในรม่  - บลูเฮาส ์ - พระราชวงัถอ็กซูกงุ 

 



 

จากนัน้พาท่านเขา้สู ่"วนัเม้านท ์สกีในรม่ One Mount" (รวมค่าเขา้ชมเท่านัน้ ไม่รวมค่าเครื่องเล่นและอุปกรณ์

ต่างๆ) แหล่งท่องเทีย่วเกาหล ีใหม่ ล่าสดุใกลก้รุง

โซล ซึง่เพิง่เปิดตวัในเดอืนพฤษภาคม ปี2016 

ภายในแบ่งพืน้ทีเ่ป็นหลายสว่นพรอ้มดว้ยสิง่อ านวย

ความสะดวกมากมาย เช่น fitness & Golf, Club, 

Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow 

Park ในสว่นของ Snow Park  ดา้นหน้าสดุจะเจอ

กบัลานสเกต็น ้าแขง็ หรอืถา้เล่นสเกต็ไม่เป็นจะเล่น

แบบเป็นรถนัง่ ภายในมลีานสไลดส์ าหรบัเดก็เลก็ 

และส าหรบัผูใ้หญ่ใหเ้ล่นกนัอย่างสนุกกนัเลยทีเ่ดยีว   

สถานทีแ่หง่นี้ยงัเคยเป็นสถานทีถ่่ายท ามวิสคิวดีโีอ

เพลง "เจนเทลิแมน" (Gentleman) ของ "ไซ" หรอื"ปารค์ แจ-ซงั" และเป็นหนึ่งในสถานทีถ่่ายท าฉากคู่รกั ไมค ์กบั 

ออ้มแอม้ ในเรื่อง Full House Thai วุ่นนกัรกัเตม็บา้น 

น าท่านเขา้ชม Blue House หรือกคื็อท าเนียบประธานาธิบดีแห่งเกาหลีใต้ ไดช้ื่อบลเูฮา้สเ์พราะว่าเมื่อมองจากดา้น

นอกเขา้ไปทีอ่าคารดงักล่าวจะเหน็เป็นสฟ้ีาอ่อนทัง้หลงั คนก็

เลยเรยีกตามสขีองอาคารหลงันี้ ท าเนียบประธานาธบิดแีห่งนี้

ไม่เปิดใหบุ้คคลทัว่ไปหรอืนกัท่องเทีย่วเขา้ชมภายใน แต่

สามารถชมจากดา้นนอกและถ่ายภาพไกล ๆได ้อาคารบลเูฮา้

เป็นสถาปัตยก์รรมเกาหลผีสมกบัสถาปัตยก์รรมร่วมสมยัทีม่ี

ความโดดเด่นเฉพาะตวั ดา้นหลงัของบลเูฮา้สเ์ป็นภูเขาทีเ่ชื่อ

ว่าช่วยเสรมิ ฮวงจุย้ ดา้นหน้าของบลเูฮา้สม์ลีานกวา้งและมอีนุสาวรยีร์ปูนกฟีนิกซ ์อนัหมายถงึความเป็นอมตะ จุดน้ีจะ

เป็นทีซ่ึง่นกัท่องเทีย่วนิยมมาถ่ายภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

พาท่านเยีย่มชม พระราชวงัถอ็กซูกงุ (Deosugung Palace) ซึง่แปลว่า พระราชวงัแห่งความอายุยนืนานและมัง่คง ที่

ไดร้บัการพระราชทานชื่อจากกษตัรยิช์ุนจอง เป็นทีป่ระทบั

ของเจา้ชายวอนชาน ระหว่างปี 1454 – 1488  จนถงึ

กษตัรยิโ์กจอง กษตัรยิก์่อนองคส์ดุทา้ยของราชวงศโ์ชชอนก็

ถูกบงัคบัใหส้ละราชสมบตัทิีน่ี่โดยญีปุ่่ น ในปี 1907 และ

พระองคก์ท็รงประทบัอยู่ทีน่ี่จนสิน้พระชนม ์ในปี ค.ศ.1919 

พระราชวงันี้ตัง้อยูต่รงขา้มกบั ศาลาว่าการเมอืงแห่งกรุงโซล 

(City  Hall) มปีระตทูางเขา้ทีส่วยงาม คอืประตูแทฮนัมุน 

(Daehanmun Gate) ภายในมพีระทีน่ัง่ซุงวาจอน (Junghwajeon) หนัหน้าไปทางทศิใต ้บรเิวณรอบก าแพงดา้นหน้า

พระราชวงั มชี่างแกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักลึ และมกีารแสดงพธิเีปลีย่นเวรยามหน้าประตูพระราชวงั 

 



 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู คาลบ ิ( Kalbi) อาหารเกาหลแีบบป้ิงย่างทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ีเป็นการน าเน้ือหมมูาหมกักบั

เครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แลว้จงึน าไปย่างบนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ตอนย่างเนื้อนัน้จะย่างเป็นชิน้โตพอสมควร พอใกล้

สกุแลว้กต็อ้งใชก้รรไกรตดัเป็นชิน้พอดคี า ทานกบัเครื่องเคยีงจ าพวกผกั กระเทยีม 

ทีพ่กั : พาทุกท่านเขา้พกัที ่Lucebridge  Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่ง

ธรรมชาต ิผ่านผลงานการวจิยัมากมายจาก  มหาวทิยาลยัแหง่ชาตโิซล 

ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลอืด 

ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืด  ตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิใน

ร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมติา้นทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงั

เป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

 จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครือ่งส าอางค ์Midam 

Cosmetic  ประเภทเวชส าอางคท์ีห่มอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบ

มากมาย เช่น ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า เครอืงส าอางค ์หลากหลายแบ

รนด ์และอื่นๆอกีมากมาย อาทเิช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc 

นอกจากนี้ยงัมคีรมีทีโ่ด่งดงั  อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก , เซรัม่พษิง ู

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

จากนัน้พาท่านสู ่ HONGDAE SHOPPING STREET  ศนูยร์วม

เครื่องส าอางค ์ผลติภณัฑบ์ ารงุผวิพรรณ  ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า 

หลากหลายแบรนดด์งัทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมในเกาหล ีเช่น SKINFOOD , 

IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP , 

NATURE REPUBLIC , ETUDE  , INNISFREE ฯลฯ  มใีหท้่านได้

เลอืกซือ้อย่างมากมาย และยงัสามารถมอบเป็นของฝากใหก้บัคนใกล้

ตวัไดอ้กีดว้ย 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไกช่ิน้โต 

วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ 

เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง   ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง  - ศนูยร์วมเครือ่งส าอางค ์ - ชอ็ปป้ิง ย่านฮงแด  -  

                                            ลอ๊ตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์
 



 

พาทุกท่านเดนิทางสู ่ LOTTE SEOUL SKY (ลอ็ตเต้ โซล สกาย) ตัง้อยูใ่จกลางกรุงโซล เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุ ในเกาหลี

และสงูเป็นอนัดบัที ่5 ของโลกมทีัง้หมด 123 ชัน้ 

ความสงูอยูท่ีป่ระมาณ 555  เมตร  เรยีกไดว้่าเป็น

แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรงุโซล ส าหรบัหอชมววิ 

“Seoul Sky” ซึง่ไดถู้กบนัทกึใหเ้ป็นหอชมววิทีส่งูเป็น

อนัดบัสามของโลก และจะเปิดใหเ้ขา้ชมในเดอืน

เมษายน 2017 ซึง่ตัง้อยู่บนชัน้ 117-123 ของตกึทีส่งู

ทีส่ดุในโซลอย่าง “Lotte World Tower”  Seoul Sky 

นัน้ไดท้ าลาย 3 สถติขิอง Guinness World Records 

อย่างแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้าทีอ่ยู่สงูทีส่ดุในโลก” บน

ชัน้ 118, “ลฟิตท์ีเ่รว็ทีส่ดุในโลก” ทีม่คีวามเรว็ถงึ 600 

เมตรต่อนาท ีและสดุทา้ยคอื “ระยะทางของลฟิตท์ีย่าวทีส่ดุในโลก” Seoul Sky ถูกดไีซน์ภายใตค้อนเซปท ์“The 

Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภมูใิจของเกาหล)ี 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ทีเ่ขตชมัซลิ 

(Jamsil) ในกรุงโซล ทีน่ี่มทีัง้สวนสนุกในร่ม ซึง่จดัไดว้่า

เป็นสวนสนุกในร่มทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุแห่งหนึ่งในโลก เลยก็

ว่าได ้และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้งเป็นเกาะอยู่

กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake สญัลกัษณ์

ของสวนสนุกแหง่นี้ กค็อืแรคคนูทีช่ื่อ Lotty และ Lorry 

ทัง้คู่เป็นแฟนกนั สวนสนุกแห่งนี้ มกีารแบง่พืน้ทีเ่ป็น 2 

โซนใหญ่ๆ คอื สวนสนุกในรม่ Lotte World Adventure 

เครื่องเล่นสว่นใหญ่ของโซนนี้จะเน้นหนกัส าหรบัเดก็เลก็

บวกกบัมลีานสเกต็น ้าแขง็ไวบ้รกิารพรอ้มทัง้ยงัเชื่อมต่อ

กบั พพิธิภณัธพ์ืน้บา้นลอ้ตเตเ้วลิด ์(Lotte World Folk Museum) สว่นอกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงั

ดา้นนอกสู ่Magic Island เตม็ไปดว้ยเครื่องเล่นหวาดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ใหไ้ดส้นุกสนานกนัตลอดทัง้สีฤ่ด ูมาดู

เครื่องเล่นผาดโผนกนับา้งดกีว่า GYRO DROP คอื 1 ใน 4 ของเครื่องเล่นแนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ทีค่นชอบความ

หวาดเสยีวและทา้ทายไม่ควรพลาด 

อิสระอาหารเยน็ ณ ลอ็ตเต้เวิลด์ 

ทีพ่กั : พาทุกท่านเขา้พกัที ่Lucebridge  Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 



 

 

  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วนั  ใชเ้วลาคุม้ค่าเตม็วนั เขา้สูช่่วงเวลาชอ้ปกระหนํ่า ในย่านสรรพสนิคา้ทนัสมยัชัน้น า เปิด

มุมมองเกาหลแีบบใหม่ อิม่อร่อย กบัอาหารเกาหลนีานาชนิด เรยีนรูว้ฒันธรรมของชาวเกาหลใีต้ 

ชอ้ปป้ิงทีย่่านเมยีงดง Myeong-dong ตัง้อยูใ่จกลางกรุงโซล เป็นย่านชอ้ปป้ิงทีฮ่ติและคกัคกัทีส่ดุของกรุงโซล ดงึดดู

นกัท่องเทีย่วไดม้ากกวา่ 1 ลา้นคนต่อวนั อกีทัง้ยงัสามารถเดนิทางไดส้ะดวก นบัว่าเป็นศนูยก์ลางของการเมอืง 

เศรษฐกจิ และวฒันธรรมเลยทเีดยีว ภายในตลาดเมยีงดงเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารนบัไม่ถว้น เป็นหนึ่งใน

สถานทีย่อดฮติของนกัท่องเทีย่วและนกัชอ้ป 

 

 

ชอ้ปป้ิงทีย่่านตลาดทงแดมุน  Dongdaemun Market  ชอ้ปป้ิงทีย่่านตลาดทงแดมุน ส าหรบั Dongdaemun นัน้ไดช้ื่อว่า

เป็นแหล่งชอ็ปป้ิงยอดนิยมของนกัท่องเทีย่ว เพราะว่ามนัเป็นแหล่งชอ็ปป้ิงสนิคา้ราคาถูก ทีค่ลา้ยๆ กบัแถวประตูน ้า  

ท าใหเ้ป็นสถานทีช่อ็ปป้ิงทีไ่ม่ว่าจะมาเทีย่วเกาหลดีว้ยตนเองหรอืมากบักรุ๊ปทวัรต์อ้งมาเยอืนย่านน้ี เพราะว่าสนิคา้ทีม่ี

จ าหน่ายกนัอย่างมากมายนัน้ลว้นทีร่าคาทีน่่าประทบัใจและสรา้งความสนุกสนานใหก้บัขาชอ็ปชาวไทย  

***อาหารกลางวนัและอาหารเยน็ อสิระตามอธัยาศยัเพื่อใหท้่านใชเ้วลาไดอ้ย่างคุม้ค่า*** 

ทีพ่กั พาทุกท่านเขา้พกัที ่Lucebridge  Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง อิสระตามอธัยาศยั 1 วนัเตม็ 
 

 
 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง รา้นสมุนไพร  - ศนูยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี  - หมู่บา้นแห่งเทพนิยาย  - ย่านไชน่าทาวน์  -  
                                              ร้านละลายเงินวอน  - ออกเดินทางจากสนามอินชอนสู่ประเทศไทย 

 



 

 

จากนัน้น าท่านชม รา้นสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสดุของเกาหล ีโดยมี

การจดลขิสทิธิ ์เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทาง

การแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นยิมดื่มเหลา้ ชา 

กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะชว่ยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอื

ไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนงัของตบัหรอืไต ชว่ยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรง

ขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดต่ีอสขุภาพร่างกายของท่านเอง 

จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพว่า

ผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอื วา่เป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของ

โสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า 

กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดิวต้ีฟรี  มสีนิคา้ชัน้น าปลอดภาษใีห้

ท่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า 

แว่นตา นาฬกิา กลอ้งถ่ายรปู และเครื่องประดบั ฯลฯ หลากหลายแบรนดช์ัน้น า 

อาธเิช่น  MCM , PRADA , SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS 

VUITTON ,SK II และอื่นๆอกีมากมายทีคุ่ณจะอดใจไม่ได ้

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิสว่นผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก 

แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้

ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อร่อยกบัเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

จากนัน้พาทุกท่านชมความน่ารกัและความสวยงามของ 

"หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย" หรอื "ดงฮวามาอึล"  เป็น

หมู่บา้น ทีแ่สนจะธรรมดาหมู่บา้นหนึ่งมผีูค้นอาศยัอยู่

จรงิๆ  ค าถามทีทุ่กคนสงสยั “ท าไมจงึชื่อว่า หมู่บา้น

เทพนิยาย” เพราะหมู่บา้นน้ีถูกตกแต่ง ประดบัประดา 

และวาดสสีนัใหห้มู่บา้นแสนจะธรรมดากลายเป็น

หมู่บา้นแหง่เทพนิยาย มนียิายโด่งดงัหลายเรื่อง อาทิ

เช่น สโนวไ์วทก์บัคนแคระทัง้ 7 , หนูน้อยหมวกแดง, ปี

เตอรแ์พน, อะลาดนิกบัตะเกยีงวเิศษ  ฯลฯ รวมอยู่ใน

หมู่บา้นแหง่นี้ซึง่เหมาะแก่การถ่ายรปูและเดนิเล่น ดว้ย

สสีนัทีส่ดใส สะดุดตา สวยงามเหมอืนสตูดโิอถ่ายรปู

ขนาดใหญ่ ทีไ่ม่ว่าจะเดนิไปทางไหน กอ้ถ่ายรปูได ้ท า

ใหท้ีแ่หง่นี้กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดฮติ มชีื่อเสยีงในเมอืงอนิชอนอย่างรวดเรว็ 



 

 

จากนัน้พาท่านอสิระชม ยา่นไชน่าทาวน์ CHINA TOWN จรงิอยู่ทีไ่ชน่าทาวน์เป็นย่านดงัทีแ่ทบจะมใีนทุกเมอืงใหญ่ 

ซึง่ กร็วมถงึประเทศไทยเราดว้ยแต่ตอ้งบอกว่าย่านไชน่าทาวน์ของ

อนิชอนนัน้เตม็ไปดว้ยความเป็นจนีแทร้าวกบัเมอืงจนีมาตัง้อยู่เลย 

ทัง้อาหาร ภาษา และวฒันธรรม นัน่กเ็ป็นเพราะย่านไชน่าทาวน์เกดิ

มาจากการสรา้งทา่เรอืในอนิชอนเพื่อท าการคา้ขายกบัชาวจนีกระทัง่

มากขึน้เรื่อย ๆ จนเกดิเป็นรา้นรวงมากมายและกลายเป็นย่านไชน่า

ทาวน์ในทีส่ดุ นอกจากน้ีมนัยงัเคยเป็นย่านไชน่าทาวน์ทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

เกาหลใีตด้ว้ย เพราะเหตุนี้เองคณุจงึไมค่วรพลาดทีจ่ะมาสมัผสักบัวฒันธรรมของจนีแผ่นดนิใหญ่ในประเทศเกาหลใีต้ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่รา้นละลายเงินวอนหรอื Supermarket ทีน่ี่มี

ขนม  พืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลตสม้ กมิ

จ ิสม้อบแหง้ มาม่า วุน้เสน้ รวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ 

ถว้ยใสข่า้ว กะทะ ลกูบอลซกัผา้  เครื่องส าอางคช์ัน้น า Etude , Skinfood  

และของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิาร

บรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

 

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบินอินชอนเพือ่เตรียมตวัเดินทางกลบักรงุเทพฯ 

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

22.15 - 01.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบั 

*สายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั น ้าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมั / 1 ชิน้ 

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

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยั

ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั 

และเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย วา่

ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา คา่เสียโอกาส และค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่

เสริมเตียง 
ราคาโปรโมชัน่ 
(เฉพาะบสัแรก) 

พกัเด่ียว
เพ่ิม 

พฤษภาคม :  29-2 ม.ิย.  
มิถนุายน :    5-9 , 12-16 , 19-23 , 26-30  
กรกฎาคม :   3-7 , 10-14 , 17-21 , 31-4ส.ค. 
สิงหาคม :     7-11 , 14-18 , 21-25 , 28 – 1ก.ย. 

17,500.-/คน 14,500.-/คน 

5,900.- 

พฤษภาคม :  30-3 ม.ิย. , 31-3 ม.ิย. 
มิถนุายน :    6-10 , 7-11 , 8-12 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 20-24 , 21-25 
                  22-26 , 27-1ก.ค. , 28-2ก.ค. , 29-3ก.ค. 
กรกฎาคม :  4-8 , 5-9 , 6-10 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 18-22 , 19-23 , 
                  20-24 , 24-28  
สิงหาคม :    1-5 , 2-6 , 3-7 , 8-12 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 22-26 , 23-27 
                  24-28 , 29-2 ก.ย. , 30-3 ก.ย. , 31-4ก.ย. 

17,800.-/คน 14,800.-/คน 

พฤษภาคม :  24-28 18,800.-/คน 15,800.-/คน 

กรกฎาคม :   25-29 , 27-31 
สิงหาคม :     9-13 , 10-14 

19,800.-/คน 16,800.-/คน 

พฤษภาคม :  25-29 20,800.-/คน 17,800.-/คน 

กรกฎาคม :   26-30 22,800.-/คน 19,800.-/คน  

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม ASIANA PLUS + JOY SUMMER 

ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (3,000 บาท หรือ 100,000 วอน) หากลกูค้าเป็น

นักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอ

ความร่วมมือจากลกูค้าปฎิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกุค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ี

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย                                

ลกูค้าจะต้องเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

 



 

เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บัการยนืยนัการจอง 

 
 

ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 3 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุป๊ทวัร)์  
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
             (ขอสงวนสทิธิเ์อกสารเคลมประกนัขอเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 900 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-   ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, 
รวมถงึค่าอาหาร และ เครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิต่อ
หวัหน้าทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณอีอกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 



 

-   ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่าง
ดา้ว 3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถ้าม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถ้าม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 
รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยื่นวซี่าดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว 
เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้
ไมส่ามารถรบัประทานอาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรณุาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูส่วนตวัส ารองมาดว้ 
กรณยีกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
(ราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี)     
ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุป๊ทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึ
เทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหตุ 
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า
อยา่งน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 
-           ราคานี้เป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ 
(นกัท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้ ี
จดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้มส่ามารถ
เดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, 
การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจาก
เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไม่
เทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยให้
ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื 
เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 



 

-           ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรอื
คนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของ
บรษิทัดงันี้ วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนตัฤกษ์
ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยดุท าการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไมม่ทอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจขอบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครือ่งบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าที่
ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ 
เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณเีกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่
เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 
3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยูก่บัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั 
และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไมส่ามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 
5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
 
 

กรณุาอ่านเงือ่นไขการจองทวัรต์ามทีร่ะบุในรายการขา้งตน้ 
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนท าการจอง 


