
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือน กนัยำยน 2561 

โปรแกรมกำรเดนิทำง 
เกาะนามิ  - บลเูฮาส ์ - พระราชวงัถอ็กซูกงุ  - คลองชองเกชอน  - จตรุสัควางฮวามนุ  - โซลโล 7017  -  ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง  - 

ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์ - ชอ็ปป้ิง ย่านฮงแด  - ลอ๊ตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์-  อิสระตามอธัยาศยั 1 วนัเตม็ -  

 ศนูยโ์สม  - ร้านสมนุไพร  - หอคอยกรงุโซล  - ดิวต้ีฟรี  - ตลาดเมียงดง  - ร้านละลายเงินวอน 

 

 

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 

 



 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

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)ี  

น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเฟอรร์ี ่ขา้มฟากไปยงั เกาะนามิ (Nami Island) ชมทวิทศัน์ของธรรมชาต ิซึง่เคยใชเ้ป็น

สถานทีถ่่ายท าละครเกาหลยีอดฮติ “เพลงรกัในสายลมหนาว (Winter Love 

Song)” และเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลอีกีหลายๆเรื่อง เกาะนามมิรีปูร่าง

เหมอืนใบไมท้ีล่อยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าฮนั ใหอ้สิระท่านไดเ้ดนิเล่น ่่าน

แนวตน้สนทีส่งูเสยีดฟ้า แนวตน้เกาลดั หรอืเลอืกนัง่ทีม่า้นัง่รมิฝัง่แม่น ้าเพื่อชม

บรรยากาศสดุโรแมนตกิใตเ้งาไม ้มองดสูตัวน้์อยใหญ่ต่างๆ เชน่ นกกระจอกเทศ 

กระต่าย กระรอก เป็ด แวะคารวะสสุานท่านนายพลนาม ิและเกบ็ภาพอนัแสน

ประทบัใจกลบัไปฝากคนทางบา้น เมื่อไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านนัง่เรอืกลบัมายงัฝัง่ 

วนัท่ีสองของการเดินทาง        เกาะนามิ  - บลูเฮาส ์ - พระราชวงัถอ็กซูกงุ  - คลองชองเกชอน  - จตรุสัควางฮวามุน  - โซลโล 7017 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ทคัคาลบี้ อาหารยอดนิยมอกีชนิดหน่ึง ของคนเกาหล ีน าไก่ บารบ์คีวิ ่กัต่างๆ ่ดัร่วมกบัซอสบารบ์คีวิ

เกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานโดยหอ่กบั่กักาดแกว้เกาหล ีเมื่อทานไประยะหน่ึงจะน าขา้วสวยและสาหรา่ยแหง้มา่ดัรวม

กบัทคัคาลบี้เพื่อใหเ้กดิอาหารชนิดใหม ่คอื ทคัคาลบีโ้ปคมีหรอืขา้ว่ดัทคัคาลบีท้ีท่ ัง้หอม อรอ่ย เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีง   

น าท่านเขา้ชม Blue House หรือกคื็อท าเนียบประธานาธิบดีแห่งเกาหลีใต้ ไดช้ื่อบลเูฮา้สเ์พราะว่าเมื่อมองจากดา้น

นอกเขา้ไปทีอ่าคารดงักล่าวจะเหน็เป็นสฟ้ีาอ่อนทัง้หลงั คนกเ็ลยเรยีกตามสขีอง

อาคารหลงันี้ ท าเนียบประธานาธบิดแีห่งนี้ไม่เปิดใหบุ้คคลทัว่ไปหรอื

นกัท่องเทีย่วเขา้ชมภายใน แต่สามารถชมจากดา้นนอกและถ่ายภาพไกล ๆได ้

อาคารบลเูฮา้เป็นสถาปัตยก์รรมเกาหลี่ สมกบัสถาปัตยก์รรมร่วมสมยัทีม่คีวาม

โดดเด่นเฉพาะตวั ดา้นหลงัของบลเูฮา้สเ์ป็นภูเขาทีเ่ชื่อว่าชว่ยเสรมิ ฮวงจุย้ ดา้นหน้าของบลเูฮา้สม์ลีานกวา้งและมี

อนุสาวรยีร์ปูนกฟีนิกซ ์อนัหมายถงึความเป็นอมตะ จุดน้ีจะเป็นทีซ่ึง่นกัท่องเทีย่วนิยมมาถ่ายภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

พาท่านเยีย่มชม พระราชวงัถอ็กซูกงุ (Deosugung Palace) ซึง่แปลว่า พระราชวงัแห่งความอายุยนืนานและมัง่คง ที่

ไดร้บัการพระราชทานชื่อจากกษตัรยิช์ุนจอง เป็นทีป่ระทบัของเจา้ชายวอนชาน 

ระหว่างปี 1454 – 1488  จนถงึกษตัรยิโ์กจอง กษตัรยิก์่อนองคส์ดุทา้ยของ

ราชวงศโ์ชชอนกถ็ูกบงัคบัใหส้ละราชสมบตัทิีน่ี่โดยญีปุ่่ น ในปี 1907 และพระองคก์็

ทรงประทบัอยู่ทีน่ี่จนสิน้พระชนม ์ในปี ค.ศ.1919 พระราชวงันี้ตัง้อยู่ตรงขา้มกบั 

ศาลาว่าการเมอืงแห่งกรงุโซล (City  Hall) มปีระตูทางเขา้ทีส่วยงาม คอืประตูแทฮนัมุน (Daehanmun Gate) ภายในมี

พระทีน่ัง่ซุงวาจอน (Junghwajeon) หนัหน้าไปทางทศิใต ้บรเิวณรอบก าแพงดา้นหน้าพระราชวงั มชี่างแกะสลกัไมเ้ป็น

ตวัอกัษรฮนักลึ และมกีารแสดงพธิเีปลีย่นเวรยามหน้าประตูพระราชวงั 

น าท่านสู ่คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศโ์ชซอน อายกุวา่ 600 ปี 

ความยาวประมาณ 5.84 กโิลเมตร ไหล่า่นยา่นใจกลางกรงุโซล แต่ในช่วงค.ศ.1957 - 

ค.ศ.1977 ไดม้กีารพฒันาประเทศอยา่งกา้วกระโดด กระทัง่ปี ค.ศ. 2002 นายล ีมยอง

ปาก ไดร้บัต าแหน่งเป็นู่ว้า่การกรุงโซล เขาไดเ้สนอโครงการฟ้ืนฟูคลองชองเกชอน มี

พธิเีปิดเมื่อวนัที ่1 ตุลาคม ใชง้บประมาณกวา่ 380,000,000,000 วอน หรอืราวๆ 1 

หมื่นลา้นบาท พรอ้มกบัฟ้ืนฟูธรรมชาตสิองฝัง่คลอง มสีะพานกวา่ 22 แหง่ และทางเดนิ

เลยีบคลอง จนปัจจบุนัคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วที่ส าคญัมากในกรงุโซล 

จากนัน้พาท่านชม "จตรุสัควางฮวามนุ" (Gwanghwamun Square) เป็นจตุรสัที่

ตัง้อยูต่รงศูนยก์ลางของเมอืงประวตัศิาสตร ์600 ปีอยา่งกรงุโซล ทีก่ลมกลนืไปกบั

ทศันียภาพอนัสวยงามของพระราชวงัเคยีงบก และเทอืกเขาพุคกคัซาน ทีน่ี่ไดถู้ก

ออกแบบใหมเ่มื่อวนัที ่1 สงิหาคม 2009 และเปิดใหป้ระชาชนเขา้ถงึได ้และได้

กลายเป็นทีพ่กั่อ่นหยอ่นใจแหง่ใหมข่องชาวเมอืงโซลตัง้แต่นัน้เป็นตน้มา บรเิวณ น้ี

ประกอบไปดว้ย 1.รปูปัน้ของพระเจา้เซจงมหาราช (statue of King Sejong)  เป็น

กษตัรยข์องเกาหลทีีเ่ป็นู่ป้ระดษิฐอ์กัษรเกาหลใีหค้นเกาหลไีดใ้ช้แทน อกัษรจนี 2.

อนุสาวรยีพ์ลเรอืเอก Yi Sun-Shin   3. สถานทีจ่ดัแสดงประวตัขิองพระเขา้เซจง 



 

(Sejong Story Exhibition Hall) 4. มตีุ๊กตา มสัคอตชื่อเจา้ Haechi Madang มปีระวตัสิายน ้าของคลองชองเกชอน (Waterways 

of History) 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่  "โซลโล 7017" Seoullo 7017 ซึง่เป็นทางเดนิลอย

ฟ้าบรเิวณกลางกรงุโซล ไดเ้ปิดตวัในเดอืนพฤษภาคม 2560เป็นแหล่งท่องเทีย่ว

แหง่ใหม ่ โซลโล 7017 ในอดตีเคยเป็นถนนทีเ่ป็นสะพานขา้มแยก สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 

1970 และใชง้านมาเรื่อยๆ จนกระทัง่ปี 2017 ตรวจสอบแล้วพบวา่เสื่อม

ประสทิธภิาพ ไมส่ามารถใชง้านเป็นถนนได ้เน่ืองจากไมป่ลอดภยั ทางู่ว้า่การกรงุ

โซลจงึมแีนวคดิปิดการใชถ้นนและปรบัเปลีย่นมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วใหช้าว

เกาหลใีตแ้ละนกัท่องเทีย่วไดม้าพกั่อ่นชมววิกรงุโซลโดยไมม่คีา่ใช้จา่ยจงึน าเลข 70 จากเลขสองตวัท้ายของปีทีส่รา้ง และ 17 

จากเลขสองตวัทา้ยของปีทีปิ่ดใชง้าน มาใชเ้ป็นชื่อแลนดม์ารค์แหง่น้ี 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู คาลบ ิ( Kalbi) อาหารเกาหลแีบบป้ิงย่างทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ีเป็นการน าเน้ือหมมูาหมกักบั

เครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แลว้จงึน าไปย่างบนแ่่นโลหะทีถู่กเ่าจนรอ้น ตอนย่างเนื้อนัน้จะย่างเป็นชิน้โตพอสมควร พอใกล้

สกุแลว้กต็อ้งใชก้รรไกรตดัเป็นชิน้พอดคี า ทานกบัเครื่องเคยีงจ าพวก่กั กระเทยีม 

ทีพ่กั : พาทุกท่านเขา้พกัที ่Lucebridge  Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิ่า่น

่ลงานการวจิยัมากมายจาก  มหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มี

สรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืด  ตบี 

แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภมูติา้นทานและท าใหอ้ายุยนื

แบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

 จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครือ่งส าอางค ์Midam Cosmetic  ประเภท

เวชส าอางคท์ีห่มอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย เช่น ่ลติภณัฑบ์ ารุง

่วิหน้า เครอืงส าอางค ์หลากหลายแบรนด ์และอื่นๆอกีมากมาย อาทเิช่น B2B 

,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงัมคีรมีทีโ่ด่งดงั  อาทเิชน่ ครมีเมอืกหอย

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

จากนัน้พาท่านสู ่ HONGDAE SHOPPING STREET  ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์

่ลติภณัฑบ์ ารุง่วิพรรณ  ่ลติภณัฑบ์ ารุง่วิหน้า หลากหลายแบรนดด์งัทีก่ าลงัเป็น

ทีน่ิยมในเกาหล ีเช่น SKINFOOD , IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE 

วนัท่ีสามของการเดินทาง   ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง  - ศนูยร์วมเครือ่งส าอางค ์ - ชอ็ปป้ิง ย่านฮงแด  -  

                                            ลอ๊ตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์
 



 

FACE SHOP , NATURE REPUBLIC , ETUDE  , INNISFREE ฯลฯ  มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อย่างมากมาย และยงั

สามารถมอบเป็นของฝากใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้กีดว้ย 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไกช่ิน้โต 

วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษ่ดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ 

เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

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

และสงูเป็นอนัดบัที ่5 ของโลกมทีัง้หมด 123 ชัน้ ความสงูอยู่

ทีป่ระมาณ 555  เมตร  เรยีกไดว้่าเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่

ของกรุงโซล ส าหรบัหอชมววิ “Seoul Sky” ซึง่ไดถู้กบนัทกึ

ใหเ้ป็นหอชมววิทีส่งูเป็นอนัดบัสามของโลก และจะเปิดใหเ้ขา้

ชมในเดอืนเมษายน 2017 ซึง่ตัง้อยู่บนชัน้ 117-123 ของตกึ

ทีส่งูทีส่ดุในโซลอย่าง “Lotte World Tower”  Seoul Sky นัน้

ไดท้ าลาย 3 สถติขิอง Guinness World Records อย่างแรก

เลยคอื “ชัน้ลอยฟ้าทีอ่ยู่สงูทีส่ดุในโลก” บนชัน้ 118, “ลฟิตท์ี่

เรว็ทีส่ดุในโลก” ทีม่คีวามเรว็ถงึ 600 เมตรต่อนาท ีและ

สดุทา้ยคอื “ระยะทางของลฟิตท์ีย่าวทีส่ดุในโลก” Seoul Sky ถูกดไีซน์ภายใตค้อนเซปท ์“The Beauty and Pride of 

Korea" (ความงามและความภาคภูมใิจของเกาหล)ี 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ทีเ่ขตชมัซลิ 

(Jamsil) ในกรุงโซล ทีน่ี่มทีัง้สวนสนุกในร่ม ซึง่จดัไดว้่าเป็นสวน

สนุกในร่มทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุแห่งหนึ่งในโลก เลยกว็่าได ้และมโีซน

สวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน 

(Seokchon Lake สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ กค็อืแรคคนูทีช่ือ่ 

Lotty และ Lorry ทัง้คู่เป็นแฟนกนั สวนสนุกแห่งนี้ มกีารแบง่พืน้ที่

เป็น 2 โซนใหญ่ๆ คอื สวนสนุกในร่ม Lotte World Adventure 

เครื่องเล่นสว่นใหญ่ของโซนนี้จะเน้นหนกัส าหรบัเดก็เลก็บวกกบัมี

ลานสเกต็น ้าแขง็ไวบ้รกิารพรอ้มทัง้ยงัเชื่อมต่อกบั พพิธิภณัธ์

พืน้บา้นลอ้ตเตเ้วลิด ์(Lotte World Folk Museum) สว่นอกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงัดา้นนอกสู ่Magic 

Island เตม็ไปดว้ยเครื่องเล่นหวาดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ใหไ้ดส้นุกสนานกนัตลอดทัง้สีฤ่ด ูมาดเูครื่องเล่น่าดโ่น

กนับา้งดกีว่า GYRO DROP คอื 1 ใน 4 ของเครื่องเล่นแนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ทีค่นชอบความหวาดเสยีวและทา้ทายไม่

ควรพลาด 

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   

 

 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง อิสระตามอธัยาศยั 1 วนัเตม็ 
 

 
 



 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพว่า่ลติจาก

โสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอื ว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มให้

ท่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า กลบัไปบ ารุง

ร่างกายหรอืฝากญาติ่ ูใ้หญ่ทีท่า่นรกัและนบัถอื 

จากนัน้น าท่านชม รา้นสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจด

ลขิสทิธิ ์เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า 

่ลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดืม่เหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็

ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยูภ่ายใน่นงัของตบัหรอื

ไต ชว่ยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัสง่่ลดต่ีอสขุภาพร่างกายของท่านเอง 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิสว่น่สมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ่กัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก 

แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้

ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อร่อยกบัเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม หอคอยกรงุโซล  N Tower  ซึง่อยู่บนภูเขานมัซาน 

ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก ทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจ

ต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊จอง สวนพฤกษชาต ิอาคารอนุสรณ์ู่ร้กั

ชาต ิอนั ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลี

แนวน่ารกัๆ เรื่อง “กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและ

ถ่ายรปูคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรอืคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท)์ 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดิวต้ีฟรี  มสีนิคา้ชัน้น าปลอดภาษใีห้

ท่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสือ้่า้ เครื่องส าอาง กระเป๋า 

แว่นตา นาฬกิา กลอ้งถ่ายรปู และเครื่องประดบั ฯลฯ หลากหลายแบรนดช์ัน้น า 

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

VUITTON ,SK II และอื่นๆอกีมากมายทีคุ่ณจะอดใจไม่ได ้

 จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงท่ียา่นเมียงดง ไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชัน่

แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะม ีวยัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกนัอย่างลน้

หลาม ท่านสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้่า้,รองเทา้,กระเป๋า,

เครื่องส าอางซึง่เป็นทีรู่จ้กัอย่างดขีองคนไทย อาท ิEtude , Skinfood, Laneige, 

Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เครื่องประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีี

หนงัและซรีีย่ฮ์ติ ตลอดจนของทีร่ะลกึทีม่รีปูดาราคนโปรดของทา่นอยู่ในสนิคา้ 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง ศนูยโ์สม  - รา้นสมุนไพร  - หอคอยกรงุโซล  - ดิวต้ีฟรี  - ตลาดเมียงดง  - รา้นละลายเงินวอน 
 



 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่รา้นละลายเงินวอนหรอื Supermarket ทีน่ี่มี

ขนม  พืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลตสม้ กมิ

จ ิสม้อบแหง้ มาม่า วุน้เสน้ รวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ 

ถว้ยใสข่า้ว กะทะ ลกูบอลซกั่า้  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 
ราคาโปร 

(บสัแรกเท่านัน้) 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

กนัยายน : 1-5 15,300.-/คน 12,300.-/คน 

5,900.- กนัยายน : 2-6 15,000.-/คน 12,000.-/คน 

กนัยายน : 7-11 15,600.-/คน 12,600.-/คน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บัการยนืยนัการจอง 

 
ราคาน้ีรวม 
-   คา่ตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   คา่ภาษสีนามบนิ ทุกแหง่ทีม่ ี  
-   คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   คา่ทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 3 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-   คา่รถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / คา่น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   คา่หวัหน้าทวัร์่ ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์  
-   คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  
             (ขอสงวนสทิธิเ์อกสารเคลมประกนัขอเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 

***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 

 

 



 

ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 900 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ 
เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ล้วจา่ยเพิม่เองต่างหาก) 
-   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 าคญัถิน่ที่
อยู ่4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 น้ิว 2 รปู ู่เ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยื่น 
 
วซี่าดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวี
ซ่า) 
-  คา่อาหารทีลู่กคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไมส่ามารถรบัประทาน
อาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
(ราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและู่เ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี )     
ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลี่ยนชื่อู่เ้ดนิทางได*้** 
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอื่า่นตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter 
Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด 
หมายเหต ุ
-           จ านวนู่เ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ู่ใ้หญ่ 20 ท่าน (ู่ใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืู่ถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเที่ยวต่างประเทศช าระเพิม่
ท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ
่ลประโยชน์ของู่เ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน้่อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะู่ม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว 
เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบั่ดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บั่ดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รม
แรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรบั่ดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บั่ดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทาง
แลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บั่ดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที่เกดิจาก 
ความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบรษิทัดงัน้ี วนัจนัทร ์- วนั
ศุกร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืวา่เป็นวนัหยุดท า
การของบรษิทั 



 

-          มคัคเุทศก ์พนกังาน  ไม่มทอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยู่ม้อี านาจขอ
บรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออก
ตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการ่ดิพลาด
จากสายการบนิ  โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึ่งอยูเ่หนือการควบคมุของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไมร่บั่ดิชอบและคนื
คา่ใชจ้า่ยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลูกคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่
สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลูกคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเที่ยวกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัู่ท้ีไ่มเ่ดนิทาง ู่ร้่วมเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัใน
เง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
 
 

 

กรณุาอ่านเงือ่นไขการจองทวัรต์ามทีร่ะบุในรายการขา้งตน้ 
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนท าการจอง 


