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โปรลด3,000บาท จากราคาโปรแกรม 

**ยกเว้น 28 กพ 61 – 30 เม.ย.61 

ก าหนดการเดินทาง 01 มีนาคม – 28 พฤษภาคม 2561 
 

โปรแกรมการเดินทาง 

หมู่บา้นฝรัง่เศส  - เกาะนาม ิ - โซลโล 7017 -  ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง  - ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์

ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรที  - ล๊อตเต ้โซล สกาย  - สวนสนุกลอ็ตเตเ้วลิด ์- พระราชวงัถอ็กซกูุง  - หอคอยกรุงโซล 
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 รา้นสมุนไพร  - รา้นละลายเงนิวอน  - ศนูยโ์สม  - ดวิตีฟ้ร ี– ตลาดเมยีงดง -  ชมซากุระบาน (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) 

 

 

 

 

19.30 – 23.30 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์

สายการบนิ  EASTAR JET // JEJU AIR // T’WAY   หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ……. ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข …… 

โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร 

 

 

 

22.20 -03.05 ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหล ีโดยสายการบนิ  EASTAR JET  โดยเทีย่วบนิ ZE...514....  หรอืเทยีบเท่า // 

JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY  เป็นสายการบนิโลวค์อสต ์มมีาตราฐานความปลอดภยัระดบัสากล สายการบนิโลว์

คอสตไ์มเ่สรฟิอาหารบนเครื่องบนิ เสริฟ์เป็นน ้าเปล่าเท่านัน้ // น ้าหนักกระเป๋า 15 กโิลกรมั /ท่าน/1ชิน้ (ขอสงวนสทิธิ ์

การเปลี่ยนแปลงสายการบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า) 

 

06.20-10.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน  ประเทศเกาหลใีต้  (กรณุาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบั

เวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี  

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  

วนัท่ีสองของการเดินทาง       หมู่บ้านฝรัง่เศส (Petite France)  - เกาะนามิ  – โซลโล 7017 

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 
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จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู ่  หมู่บ้านฝรัง่เศส Petite France เป็นหมูบ่า้นขนาดเลก็มพีืน้ทีไ่มม่ากนัก 

สถาปนิกไดต้กแต่งภายในรวมไปถงึใชว้สัดุการก่อสรา้ง หลงัคา หน้าต่าง พืน้ ลว้นตกแต่งออกมาในแนวฝรัง่เศส ตาม

ชื่อของหมูบ่า้น เป็นจุดขายของที่น่ี โดยเหมาะกบัชื่อ LA PETIT’ ซึง่เป็นภาษาฝรัง่เศส ทีม่คีวามหมายวา่ “เลก็และ

น่ารกั” หรอืเรยีกอกีอยา่งวา่ เจา้ชายน้อย ท าใหบ้างคนเรยีกว่าหมูบ่า้นฝรัง่เศส แหง่เจา้ชายน้อยซึง่ท าใหด้มูคีวามน่ารกั

มาก บรรยากาศภายในจะออกแนวโรแมนตกิผสมกบักลิน่ไอสไตล์ฝรัง่เศสแบบสดใส สสีนังดงาม เน่ืองจากดา้นใน

หมูบ่า้น Petite France น้ี จะถูกแบ่งเป็นบา้นหลายๆหลงัทีม่สีสีดใส มรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นน ้าหอมขนาดเลก็ 

มสีวนดอกไมน้านาชนิดทีอ่อกดอกตามฤดกูาลต่างๆ ไปเทีย่วช่วงไหน ตอ้งไดเ้หน็ดอกไมต้ามฤดกูาลของทีน่ี่แน่นอน 

ท าใหช้่วยเพิม่สสีนัใหก้บัหมูบ่า้นฝรัง่เศส และสรา้งความโรแมนตกิแก่ผูม้าเยอืน และสถานทีแ่หง่น้ียงัเป็นที่ถ่ายท าซรีสี์

เกาหลยีอดฮติหลายเรื่อง อาทเิช่น ”Who You Came From The Star ” 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกกิ สว่นผสมของเมนูน้ี คอืหมูหมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก 

แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้

ปรงุรสสาหรา่ย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อรอ่ยกบัเมนูอาหารน้ีอยา่งแน่นอน 

 น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเฟอรร์ี ่ขา้มฟากไปยงั เกาะนามิ (Nami Island) ชมทวิทศัน์ของธรรมชาต ิซึง่เคย

ใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลยีอดฮติ “เพลงรกัในสายลมหนาว 

(Winter Love Song)” และเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลอีกีหลายๆ

เรื่อง เกาะนามมิรีปูรา่งเหมอืนใบไมท้ีล่อยอยูท่างตอนเหนือของแมน่ ้า

ฮนั ใหอ้สิระท่านไดเ้ดนิเล่น ผา่นแนวตน้สนทีส่งูเสยีดฟ้า แนวตน้

เกาลดั หรอืเลอืกนัง่ทีม่า้นัง่รมิฝัง่แมน่ ้าเพื่อชมบรรยากาศสุดโรแมน

ตกิใตเ้งาไม ้มองดสูตัวน้์อยใหญ่ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด แวะคารวะสุสานท่านนายพลนาม ิ

และเกบ็ภาพอนัแสนประทบัใจกลบัไปฝากคนทางบา้น เมื่อไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านนัง่เรอืกลบัมายงัฝัง่ 
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 จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่  "โซลโล 7017" Seoullo 7017 ซึง่เป็นทางเดนิ

ลอยฟ้าบรเิวณกลางกรงุโซล ไดเ้ปิดตวัในเดอืนพฤษภาคม 2560เป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วแหง่ใหม ่ โซลโล 7017 ในอดตีเคยเป็นถนนทีเ่ป็นสะพานขา้มแยก สรา้ง

ขึน้ตัง้แต่ปี 1970 และใชง้านมาเรื่อยๆ จนกระทัง่ปี 2017 ตรวจสอบแลว้พบวา่

เสื่อมประสทิธภิาพ ไมส่ามารถใชง้านเป็นถนนได ้เน่ืองจากไมป่ลอดภยั ทางผูว้า่

การกรงุโซลจงึมแีนวคดิปิดการใช้ถนนและปรบัเปลี่ยนมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วให้

ชาวเกาหลใีตแ้ละนกัท่องเทีย่วไดม้าพกัผอ่นชมววิกรงุโซลโดยไมม่คี่าใชจ้า่ยจงึน า

เลข 70 จากเลขสองตวัทา้ยของปีทีส่รา้ง และ 17 จากเลขสองตวัทา้ยของปีทีปิ่ดใช้

งาน มาใชเ้ป็นชื่อแลนดม์ารค์แหง่น้ี 

บรกิารท่านดว้ย  เมนู คาลบี ้( Kalbi) อาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ีเป็นการน าเน้ือหมมูาหมกักบั

เครื่องปรงุจนเน้ือนุ่ม แล้วจงึน าไปยา่งบนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ตอนยา่งเน้ือนัน้จะยา่งเป็นชิ้นโตพอสมควร พอ

ใกลส้กุแลว้กต็อ้งใชก้รรไกรตดัเป็นชิน้พอดคี า ทานกบัเครื่องเคยีงจ าพวกผกั กระเทยีม 

ทีพ่กั พาทุกท่านเขา้พกัที ่Lucebridge  Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์หง่ธรรมชาต ิผ่านผลงานการวจิยัมากมาย

จากมหาวทิยาลยัแหง่ชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่าตาล

ในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถล้างสารพษิใน

รา่งกาย เพื่อเพิม่ภูมติา้นทานและท าใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหลี ซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บั

ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์Midam Cosmetic  ประเภทเวชส าอางคท์ีห่มอ 

ศลัยกรรมเกาหลรีว่มออกแบบมากมาย เช่น ผลติภณัฑบ์ ารงุผวิหน้า เครอืงส าอางค ์

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

นอกจากน้ียงัมคีรมีทีโ่ดง่ดงั  อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก , เซรัม่พษิง ู, ครมีโบทอ็ก , 

Aloevera Gel . ครมีน ้าแตก , BB Cream , etc 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง - ศนูยเ์ครื่องส าอางค ์ - ชอ็ปป้ิง ย่านฮงแด  - ลอ๊ตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกลอ็ตเต้

เวิลด ์
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จากนัน้พาท่านสู ่ HONGDAE SHOPPING STREET  ศูนยร์วมเครื่องส าอางค ์ผลติภณัฑบ์ ารงุผวิพรรณ  

ผลติภณัฑบ์ ารงุผวิหน้า หลากหลายแบรนดด์งัที่ก าลงัเป็นทีนิ่ยมในเกาหล ีเช่น 

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

NATURE REPUBLIC ฯลฯ มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อยา่งมากมาย และยงัสามารถมอบ

เป็นของฝากใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้กีดว้ย. 

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

ไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แล้วตม้จนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน กจ็ะน าอุดง้

ลงตม้อกีครัง้ จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย หรอือุดง้กไ็ด ้เมนูชาบูชาบู ถอืไดว้า่เป็นรายการอาหารทีข่าดไม่ไดใ้นโปรแกรม

ทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย 

กส็ามารถขอน ้าจิม้เกาหล ีเตมิเพิม่รสชาติ 

พาทุกท่านเดนิทางสู ่ LOTTE SEOUL SKY (ลอ็ตเต้ โซล สกาย) ตัง้อยูใ่จกลางกรงุโซล เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุ 

ในเกาหลแีละสงูเป็นอนัดบัที ่5 ของโลกมทีัง้หมด 123 ชัน้ 

ความสงูอยูท่ีป่ระมาณ 555  เมตร  เรยีกไดว้า่เป็นแลนด์

มารค์แหง่ใหมข่องกรงุโซล ส าหรบัหอชมววิ “Seoul Sky” ซึง่

ไดถู้กบนัทกึใหเ้ป็นหอชมววิทีส่งูเป็นอนัดบัสามของโลก และ

จะเปิดใหเ้ขา้ชมในเดอืนเมษายน 2017 ซึ่งตัง้อยูบ่นชัน้ 117-

123 ของตกึทีส่งูทีส่ดุในโซลอยา่ง “Lotte World Tower”  

Seoul Sky นัน้ไดท้ าลาย 3 สถติขิอง Guinness World 

Records อย่างแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้าทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในโลก” 

บนชัน้ 118, “ลฟิตท์ีเ่รว็ทีส่ดุในโลก” ทีม่คีวามเรว็ถงึ 600 

เมตรต่อนาท ีและสุดทา้ยคอื “ระยะทางของลฟิตท์ีย่าวที่สดุในโลก” Seoul Sky ถูกดไีซน์ภายใตค้อนเซปท ์“The 

Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภูมใิจของเกาหล)ี 
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น าท่านเดนิทางเขา้สู ่สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์ LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในรม่ขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยูท่ี่

เขตชมัซลิ (Jamsil) ในกรงุโซล ที่น่ีมที ัง้สวนสนุกในรม่ ซึง่จดัไดว้่าเป็น

สวนสนุกในรม่ทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุแหง่หน่ึงในโลก เลยกว็า่ได ้และมโีซน

สวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้งเป็นเกาะอยูก่ลางทะเลสาบซอกชน 

(Seokchon Lake สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแหง่น้ี กค็อืแรคคูนทีช่ื่อ 

Lotty และ Lorry ทัง้คู่เป็นแฟนกนั สวนสนุกแหง่น้ี มกีารแบ่งพืน้ทีเ่ป็น 

2 โซนใหญ่ๆ คอื สวนสนุกในรม่ Lotte World Adventure เครื่องเล่น

สว่นใหญ่ของโซนน้ีจะเน้นหนักส าหรบัเดก็เลก็บวกกบัมลีานสเกต็

น ้าแขง็ไวบ้รกิารพรอ้มทัง้ยงัเชื่อมต่อกบั พพิธิภณัธพ์ืน้บา้นลอ้ตเต้เวลิด ์(Lotte World Folk Museum) สว่นอกีโซนนึง

จะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงัดา้นนอกสู ่Magic Island เตม็ไปดว้ยเครื่องเล่นหวาดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ให้

ไดส้นุกสนานกนัตลอดทัง้สีฤ่ด ูมาดเูครื่องเล่นผาดโผนกนับา้งดกีวา่ GYRO DROP คอื 1 ใน 4 ของเครื่องเล่นแนว

เอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ที่คนชอบความหวาดเสยีวและทา้ทายไมค่วรพลาด 

เยน็  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ทคัคาลบี ้อาหารยอดนิยมอกีชนิดหน่ึง ของคนเกาหล ีน าไก่ บารบ์คีวิ ผกัต่างๆ ผดัร่วมกบัซอส

บารบ์คีวิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานโดยหอ่กบัผกักาดแกว้เกาหล ีเมื่อทานไประยะหน่ึงจะน าขา้วสวยและ

สาหรา่ยแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบีเ้พื่อใหเ้กดิอาหารชนิดใหม ่คอื ทคัคาลบีโ้ปคมีหรอืขา้วผดัทคัคาลบี้ทีท่ ัง้หอม อรอ่ย 

เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีง 

ทีพ่กั พาทุกท่านเขา้พกัที ่Lucebridge  Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 พาท่านเยีย่มชม พระราชวงัถอ็กซกูงุ (Deosugung Palace) ซึง่แปลวา่ พระราชวงัแหง่ความอายุยนืนาน 

และมัง่คง ทีไ่ดร้บัการพระราชทานชื่อจากกษตัรยิช์ุนจอง เป็นทีป่ระทบัของ

เจา้ชายวอนชาน ระหวา่งปี 1454 – 1488  จนถงึกษตัรยิโ์กจอง กษตัรยิก่์อนองค์

สดุทา้ยของราชวงศโ์ชชอนกถ็ูกบงัคบัใหส้ละราชสมบตัทิีน่ี่โดยญี่ปุ่ น ในปี 1907 

และพระองคก์ท็รงประทบัอยูท่ีน่ี่จนสิน้พระชนม ์ในปี ค.ศ.1919 พระราชวงัน้ี

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง พระราชวงัถอ็กซูกงุ  - หอคอยกรงุโซล  - รา้นค้าสมุนไพร  - ซุปเปอรม์ารเ์กต็  - 
                                   ศนูยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี – เมียงดง  -พิเศษ ชมซากรุะบาน (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)   - กรงุเทพฯ 
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ตัง้อยูต่รงขา้มกบั ศาลาวา่การเมอืงแหง่กรงุโซล (City  Hall) มปีระตูทางเขา้ทีส่วยงาม คอืประตูแทฮนัมนุ 

(Daehanmun Gate) ภายในมพีระทีน่ัง่ซุงวาจอน (Junghwajeon) หนัหน้าไปทางทศิใต ้บรเิวณรอบก าแพงดา้นหน้า

พระราชวงั มชี่างแกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักลึ และมกีารแสดงพธิเีปลีย่นเวรยามหน้าพระตูพระราชวงั 

 จากนัน้น าท่านเทีย่วชม หอคอยกรงุโซล N Tower ซึง่อยูบ่นภูเขานัมซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีสู่ง 

ทีส่ดุในโลก ทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่ม

ปาลกัก๊จอง สวนพฤกษชาต ิอาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาต ิอนั ชุง กุน นอกจากน้ี

โซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารกัๆ เรื่อง “กบัดกั

หวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยั

หรอืคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์ 

 จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหมล่่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแล้ว 

เป็นสมนุไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกวา่ ผลไมท้อง มี

รสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็

ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิที่ตกคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยูภ่ายในผนงั

ของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดตี่อ

สขุภาพรา่งกายของท่านเอง 

 จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่น่ีมขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด 

อาธเิช่น ขนมขบเคีย้ว ชอ็คโกแลค็ กมิจ ิมามา่ รวมไปถงึของใช้ในครวัเรอืน เช่น 

ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว กระทะ ซอสปรงุรส และของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืก

ซือ้มากมาย พรอ้มมบีรกิารบรรจกุล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

 

 จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพวา่ผลติจากโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอื 

วา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่ี

คณุภาพดทีีส่ดุและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า กลบัไปบ ารงุรา่งกายหรอืฝากญาติ

ผูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 
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 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดิวต้ีฟรี  มสีนิคา้ชัน้น าปลอดภาษใีหท้่านเลอืกซือ้มากมายกวา่ 

500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า แวน่ตา นาฬกิา กลอ้งถ่ายรปู 

และเครื่องประดบั ฯลฯ หลากหลายแบรนดช์ัน้น า อาธเิช่น  MCM , PRADA , 

SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอื่นๆอกี

มากมายทีค่ณุจะอดใจไมไ่ด้ 

 

อาหารกลางวนั  อิสระอาหารกลางท่ีตลาดเมียงดง 

 

 

จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงท่ีย่านเมียงดง ไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบรนด์

เกาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะมวียัรุน่เกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกนัอย่างล้นหลาม 

ท่านสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้,รองเทา้,กระเป๋า,

เครื่องส าอางซึง่เป็นทีรู่จ้กัอยา่งดขีองคนไทย อาท ิEtude , Skinfood, 

Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เครื่องประดบั, ซดีเีพลง, 

วซีดี-ีดวีดีหีนงัและซรีีส่ฮ์ติ ตลอดจนของทีร่ะลกึทีม่รีปูดาราคนโปรดของท่านอยูใ่นสนิคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำทำ่นชม ซำกรุะแหง่กรุงโซล เมือ่ถึงฤดใูบไม้ผล ินอกจำกบรรดำดอกไม้ตำ่งๆ จะเร่ิมบำนแล้ว ดอกซำกรุะก็ก ำลงั

จะบำนตำมมำเช่นกนั ซึง่จะบำนสะพร่ังสวยงำมทัว่เมือง    วนัท่ีดอกซำกรุะเร่ิมผลบิำนไปจนถึงบำนเต็มที่สวยงำม

นัน้ ในแตล่ะปีจะไมต่รงกนั เพรำะดอกไม้จะบำนช้ำหรือเร็ว ก็ขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศ และภมูิอำกำศในปีนัน้ๆ และ

ดอกซำกรุะก็จะมชี่วงระยะเวลำบำนที่สัน้กวำ่ดอกไม้ชนิดอื่นๆ ด้วย ไมไ่ด้มใีห้ชมกนัยำวนำนแบบใบไม้เปลีย่นสใีน

ฤดใูบไม้ร่วง นัน่คือ เมื่อดอกซำกรุะ "เร่ิมบำน" ก็จะนบัไปประมำณ 1 สปัดำห์ ถงึจะ "บำนเต็มที่" และหลงัจำกนัน้

อีกประมำณ 1 สปัดำห์ ก็จะ "เร่ิมร่วง"  

หมายเหตุ (พิเศษ ชมซากุระบาน ขอสงวนสทิธ์ิตามสภาพอากาศและเม่ือมีซากุระออกดอกแล้วเท่านัน้ 

ขึน้อยู่กับคณะผู้จัดท า ) 
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ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสูส่นามบนิอนิชอนเพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ   

17.30-20.40 น.  เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ  EASTAR JET  เทีย่วบนิที ่ZE513  หรอืเทยีบเท่า //               

JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY (ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงสายการบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า) 

*สายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั น ้าหนกักระเป๋า 15 กโิลกรมั / 1 ชิน้ 

 21.30-00.35 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยั

ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั 

และเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย   

 
  

 

 

 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

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

AUTUMN  ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) หากลูกค้า

เป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่

ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกุค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ี

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย                                 

ลกูค้าจะต้องเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ
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อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

พฤษภาคม : 20-23,21-24,22-25,23-26,26-29,27-30,28-31 11,600./คน 

4,900.- 

พฤษภาคม : 6-9,7-10,8-11,13-16,14-17,15-18,19-22,24-27,25-28 11,900./คน 

พฤษภาคม : 5-8,9-12,12-15,16-19,17-20,18-21 12,300./คน 

พฤษภาคม : 2-5,3-6,4-7,10-13,11-14 12,600./คน 

มนีาคม : 4-7,5-8 
เมษายน : 21-24,22-25,23-26,24-27 
พฤษภาคม : 1-4 

12,900./คน 

มนีาคม : 3-6,6-9 
เมษายน : 8-11,17-20,18-21,19-22,20-23,25-28,30-3 เม.ย. 

13,300./คน 
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เงื่อนไขการให้บริการกรณีส ารองที่ น่ัง  
   1. รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงินเต็มจ ำนวน 1 วนัหลงัได้รับ invoice 
      รำคำปกตชิ ำระเงินมดัจ ำ***   ทำ่นละ 5,000 บำท 1 วนัหลงัได้รับ invoice 
   2. สว่นท่ีเหลอืช ำระเตม็จ ำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วนั ในกรณีที่ไมช่ ำระยอดเงินสว่นท่ีเหลอืตำมเวลำที่ก ำหนด 
รวมถงึกรณีเช็คของทำ่นถกูปฏิเสธกำรจำ่ยเงินไมว่ำ่กรณีใดๆ ให้ถือวำ่ทำ่นสละสทิธ์ิในกำรเดินทำงกบัทำงบริษัท 

 
 

ราคานีร้วม 
-   คำ่ตัว๋เคร่ืองบิน ตำมที่ระบใุนรำยกำร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   คำ่ภำษีสนำมบิน ทกุแหง่ที่มี   
-   คำ่อำหำรทกุมือ้ ตำมที่ระบใุนรำยกำร / คำ่เข้ำชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำร 
-   คำ่ที่พกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน (พกัห้องละ 2-3 ทำ่น)  
-   คำ่รถรับ-สง่ และน ำเที่ยวตำมรำยกำร / คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำสมัภำระทำ่นละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   คำ่หวัหน้ำทวัร์ผู้ช ำนำญเส้นทำง น ำทำ่นทอ่งเที่ยวตลอดรำยกำรในตำ่งประเทศ 
             (ขอสงวนสทิธ์ิหวัหน้ำทวัร์ไมบ่ินขึน้ไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์)  

มนีาคม : 1-4,2-5,7-10,11-14,12-15,13-16,18-21,19-22 
เมษายน : 7-10,9-12,16-19,26-29, 

13,600./คน 

มนีาคม : 10-13,14-17,17-20,20-23,25-28,26-29,27-30 
เมษายน : 1-4,2-5,3-6,27-30,29-2 เม.ย. 

13,900./คน 

มนีาคม : 8-11,9-12,15-18,16-19,21-24,24-28,28-31,31-3 เม.ย. 
เมษายน : 6-9,10-13,15-18, 

14,300.-/คน 

มนีาคม : 22-26,23-27,29-1 เม.ย. ,30-2 เม.ย. 
เมษายน : 4-7, 28-1 เม.ย. 

14,600.-/คน 

เมษายน : 11-14,14-17 17,600.-/คน 

เมษายน : 5-8 19,600.-/คน 

เมษายน : 12-15,13-16 21,600.-/คน 
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-   คำ่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งเดินทำง วงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) 
ราคานีไ้ม่รวม 
-   คำ่ธรรมเนียมคนขบัรถและไกด์ท้องถ่ิน 700 บำท หรือ 20,000 วอน ตอ่ทำ่นตลอดทริป 
-   คำ่ใช้จำ่ยสว่นตวั อำทิ คำ่ท ำหนงัสอืเดินทำง, คำ่โทรศพัท์สว่นตวั, คำ่ซกัรีด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึง
คำ่อำหำร และ เคร่ืองดื่มที่สัง่เพิม่นอกเหนือรำยกำร (หำกทำ่นต้องกำรสัง่เพิ่ม กรุณำตดิตอ่หวัหน้ำทวัร์แล้วจ่ำย
เพิ่มเองตำ่งหำก) 
-   คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำสมัภำระ ที่หนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   คำ่วซีำ่ส ำหรับพำสปอร์ต ตำ่งด้ำว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตวัคนตำ่งด้ำว 
3) ใบส ำคญัถ่ินที่อยู ่4) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน(ถ้ำม)ี 5) สมดุบญัชีเงินฝำก(ถ้ำมี) 6) รูปถำ่ยส ี2 นิว้ 2 รูป แล้วทำง
บริษัทฯจะ 
เป็นผู้ด ำเนินกำรยื่นวีซำ่ให้ทำ่น โดยจำ่ยคำ่บริกำรตำ่งหำก (ส ำหรับหนงัสอืเดินทำงตำ่งด้ำว เจ้ำของหนงัสอื
เดินทำงต้องท ำเร่ืองแจ้งเข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวซีำ่) 
-  คำ่อำหำรท่ีลกูค้ำรับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปลีย่นแปลงจำกที่โปรแกรมก ำหนด หำกลกูค้ำไม่
สำมำรถรับประทำนอำหำรท่ีทำงทวัร์จดัให้ กรุณำเตรียมอำหำรส ำเร็จรูปสว่นตวัส ำรองมำด้ว 
กรณียกเลกิการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ ำ 
- ยกเลกิกำรเดินทำงไมถ่ึง 30  วนั ยดึเงินคำ่ทวัร์ทัง้หมด 
 (รำคำโปรโมชัน่ไมส่ำมำรถยกเลกิกำรเดินทำง หรือเปลีย่นแปลงวนัเดินทำงและผู้ เดินทำงได้ในทกุกรณี )     

ช่วงเทศกำลไมส่ำมำรถยกเลกิกำรเดินทำงหรือเปลีย่นช่ือผู้ เดินทำงได้*** 
กรุ๊ปท่ีเดินทำงต้องกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือผำ่นตวัแทนในประเทศ หรือตำ่งประเทศ รวมถงึเที่ยวบิน

พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ คำ่ทวัร์ทัง้หมด 
 

หมายเหตุ 
-           จ ำนวนผู้ เดินทำง ขัน้ต ่ำ ผู้ใหญ่ 20 ทำ่น (ผู้ใหญ่) ขึน้ไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 5 
วนัก่อนกำรเดินทำง 
-           รำคำนีเ้ป็นรำคำส ำหรับนกัทอ่งเที่ยวชำวไทยหรือผู้ ถือหนงัสอืเดินทำงไทยเทำ่นัน้ (นกัทอ่งเที่ยว
ตำ่งประเทศช ำระเพิม่ทำ่นละ 3,000 บำท) 
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 -            เที่ยวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดย
ค ำนงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 
-           หนงัสอืเดินทำง ต้องมีอำยเุหลอืใช้งำนไมน้่อยกวำ่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้มีจดุประสงค์เดินทำง
เพื่อทอ่งเทีย่ว เทำ่นัน้ (หำกหนงัสอืเดินทำงเหลอืน้อยกวำ่ 6 เดือนท ำให้ไมส่ำมำรถเดินทำงได้ทำงบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทำงบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หำกเกิดกรณีควำมลำ่ช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนดั
หยดุงำน, กำรก่อจลำจล ภยัธรรมชำติ หรือกรณีที่ทำ่นถกูปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำ
เมือง หรือเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทัง้จำกไทยและตำ่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-           ทำงบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกทำ่นใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไมค่รบ อำทิ ไมเ่ที่ยวบำง
รำยกำร, ไมท่ำนอำหำรบำงมือ้ เพรำะคำ่ใช้จ่ำยทกุอยำ่ง ทำงบริษัทฯได้ช ำระคำ่ใช้จ่ำยให้ตวัแทนตำ่งประเทศ
แบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำงแล้ว 
-           ทำงบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตุ
ที่เกิดจำก ควำมประมำทของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีที่ทำ่นไมเ่ดินทำงพร้อมคณะไมส่ำมำรถน ำมำเลือ่นวนัหรือคืนเงิน 
-          กำรติดตอ่ใดๆกบัทำงบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมำย ฯลฯ ต้องท ำในวนัท ำกำรของบริษัทดงันี ้วนั
จนัทร์ - วนัศกุร์ เวลำ 09.00 น. - 18.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักลำ่ว และวนัหยดุนตัฤกษ์ที่รัฐบำลประกำศในปี
นัน้ๆ ถือวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษัท 
-          มคัคเุทศก์ พนกังำน  ไมม่ทีอ ำนำจในกำรให้ค ำสญัญำใดๆ แทนบริษัททัง้สิน้ เว้นแตม่ีเอกสำรลงนำมโดย
ผู้มีอ ำนำจขอบริษัทก ำกบัเทำ่นัน้ 
-           หำกทำ่นท่ีต้องกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทกุครัง้
ก่อนท ำกำรออกตัว๋ เพื่อปอ้งกนัปัญหำเที่ยวบินลำ่ช้ำ เปลีย่นแปลงไฟล์ทบิน กำรยกเลกิไฟล์ทบิน เปลีย่นแปลง
วนัเดินทำงกรณีเกิดกำรผิดพลำดจำกสำยกำรบิน  โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำซึง่อยูเ่หนือกำรควบคมุของทำง
บริษัท ทำงบริษัทจะไมรั่บผิดชอบและคืนคำ่ใช้จ่ำยให้ในทกุกรณี 
-           ถ้ำลกูค้ำไมเ่ข้ำร้ำนค้ำช้อปปิง้ตำมที่โปรแกรมก ำหนด ทำงแลนด์ปรับเงินคำ่เข้ำร้ำนช็อปร้ำนละ 3,000 
บำท 
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-           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยูก่บัห้องวำ่ง ณ วนัเข้ำพกั และโรงแรม
ที่เข้ำพกั ไมส่ำมำรถ CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้ำลกูค้ำมีควำมประสงค์ขอแยกตวัจำกทวัร์หรือกำรทอ่งเที่ยวกบัคณะ ทำงแลนด์ปรับเงินวนัละ 5,000 
บำท/ทำ่น 
-           ขอสงวนสทิธ์ิกำรตดัห้องพกัส ำหรับผู้ ท่ีไมเ่ดินทำง ผู้ ร่วมเดนิทำงไมส่ำมำรถใช้ห้องพกัได้ 
-           ขอสงวนสทิธ์ิส ำหรับลกูค้ำท่ีเดินทำงทอ่งเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเทำ่นัน้ 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่าน
ได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 

 


