
  

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 9021 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืน 01 ธนัวำคม 2561 – 28 กุมภำพนัธ ์ 2562 

 

19.30-22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ผู้ โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สาย

การบิน  EASTAR JET // JEJU AIR // T’WAY   หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตทูางเข้าหมายเลข …… โดยมี

เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก ในเร่ืองของเอกสาร 

 

 

   

วันแรกของการเดนิทาง พบกนัที่สนามบนิสุวรรณภมิู  

 

ข้อแนะน า  ถ้าต้องการน าของเหลวขึน้เคร่ืองใสก่ระเป๋าถือติดตวัจะต้องบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ และมีปริมาณไมเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ชิน้ (รวมกนัไมเ่กิน 

1 ลิตร) บรรจภุณัฑ์ดงักลา่ว ควรใสใ่นถงุที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น าถงุขึน้ไปเพียงใบเดียวเทา่นัน้ การน าผลิตภณัฑ์ของสดที่ท าจาก

สตัว์ไมว่า่เนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุาต ให้น าเข้าประเทศเพื่อป้องกนัโรคตา่งๆ เพราะหากศลุกากรตรวจพบจะต้องเสียคา่ปรับ 

 



  

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.20-01.35 ออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหล ี โดยสายการบิน  EASTAR JET  โดยเที่ยวบิน ZE512 / ZE514  หรือ

เทียบเทา่ JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY  เป็นสายการบินโลว์คอส มีมาตราฐานความปลอดภยัระดบัสากล  

* สายการบินโลว์คอสไมเ่สริฟอาหารบนเคร่ืองบิน เสริฟเป็นน า้เปลา่เทา่นัน้ // น า้หนกักระเป๋า 15 กิโลกรัม /ทา่น/1ชิน้  

* ขอสงวนสทิธ์ิการเปลีย่นแปลงสายการบิน เที่ยวบิน โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 

 

06.20-10.10 เดินทางถงึสนามบินอินชอน  ประเทศเกาหลใีต้  (กรุณาปรับเวลาของทา่นให้เร็วขึน้ 2 ชัว่โมง เพือ่ให้

ตรงกบัเวลาท้องถ่ินของประเทศเกาหล)ี  และผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 

 พาทา่นนมสัการเศียรพระพทุธรุปที่ วัดวาวูจองซา Waujeongsa Temple  เป็น วดัเกา่แก่ทีต่ัง้อยูก่ลางภเูขา ท า

ให้ได้เห็นววิธรรมชาติที่ล้อมรอบอยา่งสวยงาม จึงเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยว

ที่นิยมอีกที่หนึง่เลย เมื่อเข้าไปยงัไมท่นัถึงตวัวดัก็จะเห็นเศียร

พระพทุธรูปไม้สลกัขนาด ใหญ่มากสทีองอร่าม ดโูดด่เดน่มาแตไ่กล 

ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ที่ส าคญัของวดันี ้เศียรพระพทุธรูปนีม้ีความสงูถงึ 8 

วันที่สองของการเดนิทาง    วัดวาวูจองซา  - ลานสก ี

 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 

เมตร วางตัง้อยูบ่นกองหินขนาดใหญ่ ถ้ามองจากระยะไกลกองหินนีจ้ะดเูหมือนล าตวัของพระพทุธรูป แตค่วามจริงแล้วมี

แคเ่ศยีรพระเทา่นัน้ท่ีท ามาจากไม้ โดยเศยีรพระพทุธรูปท่ีนี่ได้รับการบนัทกึลงกินเนสบุ๊คให้เป็นรูปสลกัจากไม้ ท่ีมีขนาด

ใหญ่ที่สดุในโลกด้วย ที่น่ีถงึติดอนัดบัแหลง่ทอ่งเทีย่วในเกาหลใีต้ 

กลางวนั  พร้อมเสริฟด้วยเมน ูพลโุกกิ  สว่นผสมของเมนนูี ้คือหมหูมกัชิน้บาง ๆ ผกัตา่ง ๆ เช่น กะหล า่ปล ีฟักทองออ่น 

ถัว่งอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกนั โดยสามารถทานได้ทัง้แบบแห้งและน า้ เคร่ืองเคยีงตา่ง ๆ คือ ถัว่งอกดอง วุ้น

เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกบัข้าวสวยร้อนๆ ทา่นจะอิม่อร่อยกบัเมนอูาหารนีอ้ยา่งแนน่อน 

จากนัน้น าคณะเดินทางสู ่ลานสกี ระหวา่งทางทา่นจะได้ช่ืนชมบรรยากาศสองข้างทางในชว่งฤดหูนาวอนัแสนงดงามของ

ประเทศเกาหลทีี่สวยที่สดุเมื่อถงึสกีรีสอร์ทอิสระให้ทกุทา่นได้สมัผสัหิมะและสถานท่ีที่งดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึและ

เลน่สกีซึง่ลานสกีแหง่นีม้คีวามท้าทายให้ทา่นได้สมัผสัด้วยเนินหิมะที่มีความสงูไมต่ า่กวา่ 1 กิโลเมตรขึน้ไป และเป็นท่ี

กลา่วขวญัถงึวา่เป็นสวรรค์ของนกัสกีมือใหม ่แตก็่มีทางวิง่ส าหรับมืออาชีพเช่นกนั มีเนินรูปตวัเอสเป็นตวัเช่ือมระหวา่ง

ยอดเนินและพืน้ด้านลา่งมาท้าทายความสามารถของทา่นตามอธัยาศยัพร้อมเพลดิเพลนิกบับรรยากาศของสายลมเย็นใน

ฤดหูนาวและท ากิจกรรมสนกุๆ บนลานหิมะกว้าง  (ราคาไมร่วมอปุกรณ์สกี)  

***ลานสกีจะเปิดให้บริการขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและปริมาณหิมะในขณะนัน้  *** 

 

 

 

 

 

เย็น พร้อมเสริฟด้วยเมน ูทคัคาลบี ้อาหารยอดนยิมอีกชนิดหนึง่ ของคนเกาหล ีน าไก่ บาร์บีควิ ผกัตา่งๆ ผดัร่วมกบัซอส

บาร์บีคิวเกาหลใีนกระทะแบน วธีิการทานโดยหอ่กบัผกักาดแก้วเกาหล ีเมื่อทานไประยะหนึง่จะน าข้าวสวยและสาหร่าย

แห้งมาผดัรวมกบัทคัคาลบีเ้พื่อให้เกิดอาหารชนดิใหม ่คือ ทคัคาลบีโ้ปคีมหรือข้าวผดัทคัคาลบีท้ี่ทัง้หอม อร่อย เสร์ิฟพร้อม

เคร่ืองเคียง 

ที่พกั พาทกุทา่นเข้าพกัที่ Lucebridge  Hotel  หรือเทียบเทา่ 

 

 

 



  

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

จากนัน้พาทา่นเดินทางตอ่ที่ ร้านน า้มันสนเข็มแดง มหศัจรรย์แหง่ธรรมชาติ ผา่นผลงานการวิจยั มากมายจาก

มหาวิทยาลยัแหง่ชาติโซล ประเทศเกาหลใีต้ มีสรรพคณุช่วยลดไขมนัและน า้ตาลในกระแสเลอืด 

ปอ้งกนัการเกิดเส้นเลอืด  ตีบ แตก ตนั และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภมูิต้านทานและ

ท าให้อายยุืนแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

จากนัน้พาทา่นเดินทางสู ่ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์ Midam Cosmetic  ประเภทเวชส าอางค์ที่หมอ ศลัยกรรม

เกาหลร่ีวมออกแบบมากมาย เชน่ ผลติภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า เคร่ืองส าอางค์ หลากหลายแบรนด์ และ

อื่นๆอีกมากมาย อาทเิช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนีย้งัมคีรีมที่โดง่ดงั  อาทเิช่น 

ครีมเมือกหอยทาก , เซร่ัมพษิง ู, ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน า้แตก , BB Cream , etc 

จากนัน้พาทา่นสู ่ HONGDAE SHOPPING STREET  ศนูย์รวมเคร่ืองส าอางค์ ผลติภณัฑ์บ ารุงผิวพรรณ  ผลติภณัฑ์

บ ารุงผิวหน้า หลากหลายแบรนด์ดงัที่ก าลงัเป็นท่ีนิยมในเกาหล ีเชน่  ETUDE ,SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , 

BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มีให้ทา่นได้เลอืกซือ้อยา่งมากมาย และยงัสามารถมอบ

เป็นของฝากให้กบัคนใกล้ตวัได้อกีด้วย 

 

 

 

 

 

กลางวนั บริการทา่นด้วย  เมน ูคาลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลแีบบปิง้ยา่งทีม่ีช่ือเสยีงของเกาหล ีเป็นการน าเนือ้หมมูาหมกั

กบัเคร่ืองปรุงจนเนือ้นุม่ แล้วจงึน าไปยา่งบนแผน่โลหะท่ีถกูเผาจนร้อน ตอนยา่งเนือ้นัน้จะยา่งเป็นชิน้โตพอสมควร พอใกล้

สกุแล้วก็ต้องใช้กรรไกรตดัเป็นชิน้พอดีค า ทานกบัเคร่ืองเคียงจ าพวกผกั กระเทยีม   

จากนัน้น าทา่นเที่ยวชม หอคอยกรุงโซล  N Tower  ซึง่อยูบ่นภเูขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สงูที่สดุในโลก ที่

ฐานของหอคอยมีสิง่ที่นา่สนใจตา่งๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊

จอง สวนพฤกษชาติ อาคารอนสุรณ์ผู้ รักชาติ อนั ชงุ กนุ นอกจากนี ้

วันที่สามของการเดนิทาง  ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง  - ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์  - ฮงแด ช็อปป้ิงสตรีท  - หอคอยกรุงโซล  

                                   ล๊อตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกลอ็ตเต้เวลิด์ 
 



  

 

โซลทาวเวอร์ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครเกาหลแีนวนา่รักๆ เร่ือง “กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อิสระให้ทกุทา่นได้เดินเลน่และ

ถ่ายรูปคูห่อคอยตามอธัยาศยัหรือคล้องกญุแจคูรั่ก (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท์) 

พาทกุทา่นเดินทางสู ่ LOTTE SEOUL SKY (ล็อตเต้ โซล สกาย) ตัง้อยูใ่จกลางกรุงโซล เป็นตกึที่สงูที่สดุในเกาหลแีละ

สงูเป็นอนัดบัท่ี 5 ของโลกมีทัง้หมด 123 ชัน้ ความสงูอยูท่ี่ประมาณ 555  เมตร  

เรียกได้วา่เป็นแลนด์มาร์คแหง่ใหมข่องกรุงโซล ส าหรับหอชมวิว “Seoul Sky” 

ซึง่ได้ถกูบนัทกึให้เป็นหอชมวิวทีส่งูเป็นอนัดบัสามของโลก และจะเปิดให้เข้า

ชมในเดือนเมษายน 2017 ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 117-123 ของตกึที่สงูทีส่ดุในโซล

อยา่ง “Lotte World Tower”  Seoul Sky นัน้ได้ท าลาย 3 สถิติของ Guinness 

World Records อยา่งแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟา้ที่อยูส่งูที่สดุในโลก” บนชัน้ 118, 

“ลฟิต์ที่เร็วที่สดุในโลก” ที่มีความเร็วถงึ 600 เมตรตอ่นาที และสดุท้ายคือ 

“ระยะทางของลฟิต์ทีย่าวที่สดุในโลก” Seoul Sky ถกูดีไซน์ภายใต้คอนเซปท์ 

“The Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภมูใิจของเกาหล)ี 

พาทา่นเดินทางเข้าสู ่สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ LOTTE WORLD เป็นสวนสนกุในร่มขนาดใหญ่ ในกรุงโซล ที่น่ีมีทัง้สวน

สนกุในร่ม ซึง่จดัได้วา่เป็นสวนสนกุในร่มที่มช่ืีอเสยีงที่สดุแหง่หนึง่ในโลกเลยก็วา่ได้ 

และมีโซนสวนสนกุกลางแจ้ง ท่ีสร้างทัง้คูเ่ป็นแฟนกนั สวนสนกุแหง่นี ้มีการแบง่

พืน้ท่ีเป็น 2 โซนใหญ่ๆ 1.สวนสนกุในร่ม Lotte World Adventure เคร่ืองเลน่สว่น

ใหญ่ของโซนนีจ้ะเน้นหนกัส าหรับเด็กเลก็ เช่น Lotty’s Air Balloon , Wild Jungle ,

รวมกบัมีลานสเก็ตน า้แขง็ไว้บริการพร้อม 2.สว่นอีกโซนนงึจะเป็นโซน Outdoor 

เช่ือมตอ่ไปยงัด้านนอกสู ่Magic Island เต็มไปด้วยเคร่ืองเลน่หวาดเสยีวแบบ

เอ็กซ์ตรีมตา่งๆ ให้ได้สนกุสนานกนัตลอดทัง้สีฤ่ด ู เช่น Gyro Drop Gyro Spin , 

Gyro Swing  เป็นเคร่ืองเลน่แนวเอ็กซ์ตรีมของที่น่ี ส าหรับคนชอบความหวาดเสยีวและท้าทายไมค่วรพลาด 

เย็น อิสระอาหารเย็น ณ ลอ็ตเต้เวิล์ด  

ที่พกั พาทกุทา่นเข้าพกัที่ Lucebridge  Hotel  หรือเทียบเทา่ 

  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหมล่า่สดุของเกาหล ีโดยมีการจดลขิสทิธ์ิเรียบร้อย  แล้ว เป็น

สมนุไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทย์เรียกวา่ ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ว ดี

ส าหรับบคุคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น า้อดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะชว่ยในการ

วันที่สี่ของการเดนิทาง   ร้านสมุนไพร  - ศูนย์โสม  - ดิวตีฟ้รี  - พระราชวังถอ็กซูกุง  - บลูเฮาส์  - ตลาดเมียงดง  -   
                                      ร้านละลายเงนิวอน 

 



  

 

ล้างสารพิษทีต่กค้างหรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรือไต ช่วยให้ตบัหรือไตของทา่นแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดีตอ่

สขุภาพร่างกายของทา่นเอง 

จากนัน้น าทา่นสู ่ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศนูย์โสมแหง่นีรั้ฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมที่อาย ุ6 ปี 

ซึง่ถือวา่เป็นโสมที่มีคณุภาพดีที่สดุ  ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เก่ียวกบัโสม

พร้อมอธิบายคณุภาพและผลติภณัฑ์ที่ผลดิจากโสม ให้ทา่นได้เลอืกซือ้โสมที่มี

คณุภาพดีที่สดุและราคาถกู กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ทา่นรัก

และนบัถือ 

จากนัน้น าทา่นช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ ดวิตีฟ้รี  มีสนิค้าชัน้น าปลอดภาษีให้

ทา่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด ทัง้ น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า 

แวน่ตา นาฬิกา กล้องถา่ยรูป และเคร่ืองประดบั ฯลฯ หลากหลายแบรนด์ชัน้น า 

อาธิเช่น  MCM , PRADA , SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VU 

 

กลางวนั พร้อมเสริฟด้วยเมน ูชาบ ูชาบ ู(Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ตา่งๆ โอเด้ง เบคอนหมู

รวมกนัไว้ในหม้อ และจะเตมิด้วยน า้ซุปร้อนๆ สตูรเฉพาะของแตล่ะร้าน แล้วต้มจนเดอืด ก่อนจะเร่ิมรับประทาน ก็จะน าอุ

ด้งลงต้มอีกครัง้ จะทานพร้อมกบัข้าวสวย หรืออดุ้งก็ได้ เมนชูาบชูาบ ูถือได้วา่เป็นรายการอาหารท่ีขาดไมไ่ด้ในโปรแกรม

ทวัร์เกาหล ีเพราะรสชาติของน า้ซุป ผกัตา่งๆในหม้อ ท าให้เป็นท่ีช่ืนชอบของหลายทา่น หากทา่นใดทานรสจดัหนอ่ย ก็

สามารถขอน า้จิม้เกาหล ีเตมิเพิ่มรสชาติITTON ,SK II และอื่นๆอีกมากมายที่คณุจะอดใจไมไ่ด้ 

พาทา่นเยี่ยมชม พระราชวังถอ็กซูกุง (Deosugung Palace) ซึง่แปลวา่ พระราชวงัแหง่ความอายยุืนนานและมัง่คง ท่ี

ได้รับการพระราชทานช่ือจากกษัตริย์ชนุจอง เป็นท่ีประทบัของเจ้าชายวอนชาน 

ระหวา่งปี 1454 – 1488  จนถึงกษัตริย์โกจอง กษัตริย์ก่อนองค์สดุท้ายของ

ราชวงศ์โชชอนก็ถกูบงัคบัให้สละราชสมบตัิที่นี่โดยญ่ีปุ่ น ในปี 1907 และ

พระองค์ก็ทรงประทบัอยูท่ี่น่ีจนสิน้พระชนม์ ในปี ค.ศ.1919 พระราชวงันีต้ัง้อยู่

ตรงข้ามกบั ศาลาวา่การเมอืงแหง่กรุงโซล (City  Hall) มีประตทูางเข้าที่สวยงาม 

คือประตแูทฮนัมนุ (Daehanmun Gate) ภายในมีพระที่นัง่ซุงวาจอน (Junghwajeon) หนัหน้าไปทางทิศใต้ บริเวณรอบ

ก าแพงด้านหน้าพระราชวงั มีชา่งแกะสลกัไม้เป็นตวัอกัษรฮนักึล และมีการแสดงพิธีเปลีย่นเวรยามหน้าประตพูระราชวงั 

น าทา่นเข้าชม Blue House หรือก็คอืท าเนียบประธานาธิบดีแหง่เกาหลใีต้ 

ได้ช่ือบลเูฮ้าส์เพราะวา่เมื่อมองจากด้านนอกเข้าไปท่ีอาคารดงักลา่วจะเห็นเป็นสี

ฟา้ออ่นทัง้หลงั คนก็เลยเรียกตามสขีองอาคารหลงันี ้ท าเนียบประธานาธิบดีแหง่



  

 

นีไ้มเ่ปิดให้บคุคลทัว่ไปหรือนกัทอ่งเที่ยวเข้าชมภายใน แตส่ามารถชมจากด้านนอกและถ่ายภาพไกล ๆได้ อาคารบลเูฮ้า

เป็นสถาปัตย์กรรมเกาหลผีสมกบัสถาปัตย์กรรมร่วมสมยัที่มคีวามโดดเดน่เฉพาะตวั ด้านหลงัของบลเูฮ้าส์เป็นภเูขาที่เช่ือ

วา่ชว่ยเสริม ฮวงจุ้ย ด้านหน้าของบลเูฮ้าส์มีลานกว้างและมีอนสุาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ อนัหมายถึงความเป็นอมตะ จดุนีจ้ะ

เป็นท่ีซึง่นกัทอ่งเทีย่วนยิมมาถา่ยภาพไว้เป็นท่ีระลกึ 

จากนัน้น าทา่น ช้อปป้ิงที่ย่านเมียงดง ได้ช่ือวา่เป็นแหลง่รวมแฟชัน่แบรนด์เกาหลชีัน้น า ซึง่ในแตล่ะวนัจะมีวยัรุ่นเกาหลมีา

เดินช้อปปิง้กนัอยา่งล้นหลาม ทา่นสามารถหาซือ้สนิค้าได้อยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,เคร่ืองส าอางซึง่เป็นท่ี

รู้จกัอยา่งดีของคนไทย อาทิ Etude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, 

วีซีด-ีดีวีดีหนงัและซีร่ีย์ฮิต ตลอดจนของที่ระลกึที่มีรูปดาราคนโปรดของทา่นอยูใ่นสนิค้ามใีห้เลอืกซือ้อยา่งมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้พาทา่นเดินทางสู ่ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่น่ีมีขนมพืน้เมืองเกาหลหีลากชนิด อาธิเช่น ขนมขบ

เคีย้ว ช็อกโกแลค็ กิมจิ มามา่ รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใสข้่าว กระทะ ซอสปรุงรส และของฝากของที่

ระลกึมีให้ทา่นได้เลอืกซือ้มากมาย พร้อมมีบริการบรรจกุลอ่งตามเง่ือนไขของร้าน 

 

 

 

 

 

ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบินอินชอนเพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ   



  

 

17.30-20.30 น.  เหินฟา้กลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบิน  EASTAR JET  หรือเทียบเทา่ 

 21.30-00.30  น.  เดินทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบั 

* สายการบินโลว์คอสไมเ่สริฟอาหารบนเคร่ืองบิน เสริฟเป็นน า้เปลา่เทา่นัน้ // น า้หนกักระเป๋า 15 กิโลกรัม /ทา่น/1ชิน้  

* ขอสงวนสทิธ์ิการเปลีย่นแปลงสายการบิน เท่ียวบิน โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

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

***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบใุนรายการ

เดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผิดชอบของบริษัท*** ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยัตา่งๆ เช่น กรณีการลา่ช้าของสายการบิน อบุตัิเหต ุภยัธรรมชาติ การ

นดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือสิง่ของสญูหายตามสถานท่ีตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัท และเจ้าหน้าที่ 

ที่จะสง่ผลกระทบให้เสยีเวลาในการทอ่งเทีย่วที่ระบใุนโปรแกรม ผู้ เดินทางไมส่ามารถเรียกร้องคา่เสยีหาย วา่ด้วยกรณีใดๆ

ทัง้สิน้ คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส และคา่ใช้จา่ยที่ลกูค้าและบริษัทจ่ายไปแล้ว 

 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่

เสริมเตียง 

ราคา
โปรโมชัน่ 
(บสัแรก
เท่านัน้) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

มกราคม  : 6-9,7-10,8-11,13-16,14-17,15-18,20-23,21-24,22-25,27-30,28-31,29-1 ก.พ 

กมุภาพนัธ์  : 3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-1519-22,24-27,25-28,26-1 มี.ค. 
16,900.-/คน 13,900.-/คน 

4,900.- 

มกราคม  : 5-8,9-12,12-15,16-19,19-22,23-26,26-29,30-2 ก.พ. 

กมุภาพนัธ์  : 2-5,6-9,9-1213-16,18-21,20-23,23-26,27-2 มี.ค. 
17,200.-/คน 14,200.-/คน 

มกราคม  : 10-13,11-14,17-20,18-21,24-27,25-18,31-3 ก.พ. 

กมุภาพนัธ์  : 1-4,7-10,8-11,14-17,17-20,21-24,22-25,28-3 มี.ค. 
17,500.-/คน 14,500.-/คน 

มกราคม  : 1-4,2-5,3-6,4-7 18,200.-/คน 15,200.-/คน 

กมุภาพนัธ์  : 15-18,16-19 19,500.-/คน 15,500.-/คน 



  

 

 
 

เงื่อนไขการให้บริการกรณีส ารองที่น่ัง  

   ราคาโปรโมชัน่ช าระเงินเต็มจ านวน 1 วนัหลงัได้รับ invoice หรือสรุปการจอง 

 
ราคานีร้วม 
-   คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ตามที่ระบใุนรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี   
-   คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ / คา่เข้าชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ 
-   คา่ที่พกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัห้องละ 2-3 ทา่น)  
-   คา่รถรับ-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ / คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   คา่หวัหน้าทวัร์ผู้ช านาญเส้นทาง น าทา่นทอ่งเที่ยวตลอดรายการในตา่งประเทศ 
             (ขอสงวนสทิธ์ิหวัหน้าทวัร์ไมบ่ินขึน้ไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์)  
-   คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 
 



  

 

ราคานีไ้ม่รวม 
-   คา่ธรรมเนียมคนขบัรถและไกด์ท้องถ่ิน 700 บาท หรือ 20,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทริป 
-   คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสือเดนิทาง, คา่โทรศพัท์สว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงคา่อาหาร และ 
เคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสัง่เพิ่ม กรุณาติดตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจา่ยเพ่ิมเองตา่งหาก) 
-   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบนิก าหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   คา่วีซา่ส าหรับพาสปอร์ต ตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนตา่งด้าว 3) ใบส าคญัถ่ินที่
อยู ่4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิว้ 2 รูป ผู้ เดินทางเตรียมเอกสารและด าเนินการยื่นวีซา่
ด้วยตนเองเทา่นัน้  (ส าหรับหนงัสือเดนิทางตา่งด้าว เจ้าของหนงัสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่) 
-  คา่อาหารที่ลกูค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมก าหนด หากลกูค้าไมส่ามารถรับประทาน
อาหารที่ทางทวัร์จดัให้ กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปสว่นตวัส ารองมาด้ว 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

(ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงวนัเดนิทางและผู้เดนิทางได้ในทุกกรณี ) 
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดนิทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้*** 

กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงนิมดัจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด 

 
หมายเหตุ 
-           จ านวนผู้ เดินทาง ขัน้ต ่า ผู้ใหญ่ 20 ทา่น (ผู้ ใหญ่) ขึน้ไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 5 วนัก่อนการเดินทาง 
-           ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนกัทอ่งเที่ยวชาวไทยหรือผู้ ถือหนงัสือเดินทางไทยเทา่นัน้ (นกัทอ่งเที่ยวตา่งประเทศช าระเพ่ิมทา่น
ละ 3,000 บาท) 
 -            เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
-           หนงัสือเดินทาง ต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดินทางเพื่อทอ่งเที่ยว 
เทา่นัน้ (หากหนงัสือเดินทางเหลือน้อยกวา่ 6 เดือนท าให้ไมส่ามารถเดินทางได้ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล ภยัธรรมชาติ หรือกรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-           ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมือ้ เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว 
-           ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจาก ความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงิน 
-          การติดตอ่ใดๆกบัทางบริษัทเชน่ แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องท าในวนัท าการของบริษัทดงันี ้วนัจนัทร์ - วนัศกุร์ 
เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่ว และวนัหยดุนตัฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ ถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของ
บริษัท 
-          มคัคเุทศก์ พนกังาน  ไมม่ทีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัททัง้สิน้ เว้นแตมี่เอกสารลงนามโดยผู้ มีอ านาจขอ
บริษัทก ากบัเทา่นัน้ 
-           หากทา่นที่ต้องการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทิเชน่เคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีท่กุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 
เพ่ือป้องกนัปัญหาเที่ยวบินลา่ช้า เปลีย่นแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบนิ เปลี่ยนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจาก



  

 

สายการบนิ  โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้าซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของทางบริษัท ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบและคนืคา่ใช้จา่ยให้ใน
ทกุกรณี 
-           ถ้าลกูค้าไมเ่ข้าร้านค้าช้อปปิง้ตามที่โปรแกรมก าหนด ทางแลนด์ปรับเงินคา่เข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 
-           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยูก่บัห้องวา่ง ณ วนัเข้าพกั และโรงแรมที่เข้าพกั ไม่
สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้าลกูค้ามีความประสงค์ขอแยกตวัจากทวัร์หรือการทอ่งเที่ยวกบัคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวนัละ 5,000 บาท/ทา่น 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตดัห้องพกัส าหรับผู้ที่ไมเ่ดินทาง ผู้ ร่วมเดินทางไมส่ามารถใช้ห้องพกัได้ 
-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลกูค้าที่เดนิทางทอ่งเที่ยว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเทา่นัน้ 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทวัร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจอง 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผู้แอบแฝงมา

เป็นนักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม KOREA PLUS + 

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

หากลกูค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเต็ม

จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลกูค้าปฎิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกุค้าไม่ผ่านกองตรวจคน

เข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย                                 

ลกูค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ 

ท่านท่ีติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่า

เดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

 


