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ก ำหนดกำรเดนิทำง 29 พฤษภำคม – 30 มิถุนำยน  2561 
 

โปรแกรมการเดินทาง 

ล๊อตเต ้โซล สกาย  - สวนสนุกล็อตเตเ้วลิด ์ - โซลโล 7017 - พระราชวงัถ็อกซูกุง  -  

ศูนยน์ ้ามนัสนเขม็แดง  - ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางค ์ - ฮงแด ช็อปป้ิงสตรีท  - หอคอยกรุงโซล  -  

ตลาดเมียงดง - ร้านสมุนไพร  - ศูนยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี  - หมู่บา้นแห่งเทพนิยาย  -  

ยา่นไชน่าทาวน์  - ร้านละลายเงินวอน – กรุงเทพฯ 

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  
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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 ZE512 / ZE514  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)ี  

   พาทุกท่านเดนิทางสู ่ LOTTE SEOUL SKY (ลอ็ตเต้ โซล สกาย) ตัง้อยูใ่จกลางกรงุโซล เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุ 

ในเกาหลแีละสงูเป็นอนัดบัที่ 5 ของโลกมทีัง้หมด 123 ชัน้ ความสูงอยูท่ีป่ระมาณ 555  เมตร  เรยีกไดว้า่เป็นแลนด์

มารค์แหง่ใหมข่องกรงุโซล ส าหรบัหอชมววิ “Seoul Sky” ซึง่ไดถู้ก

บนัทกึใหเ้ป็นหอชมววิทีส่งูเป็นอนัดบัสามของโลก และจะเปิดใหเ้ขา้

ชมในเดอืนเมษายน 2017 ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 117-123 ของตกึทีส่งูทีสุ่ด

ในโซลอยา่ง “Lotte World Tower”  Seoul Sky นัน้ไดท้ าลาย 3 สถติิ

ของ Guinness World Records อยา่งแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้าทีอ่ยูส่งู

ทีส่ดุในโลก” บนชัน้ 118, “ลฟิตท์ีเ่รว็ทีส่ดุในโลก” ทีม่คีวามเรว็ถงึ 600 

เมตรต่อนาท ี และสดุทา้ยคอื “ระยะทางของลฟิตท์ีย่าวทีสุ่ดในโลก” 

Seoul Sky ถูกดไีซน์ภายใต้คอนเซปท ์ “The Beauty and Pride of 

Korea" (ความงามและความภาคภูมใิจของเกาหล)ี 

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

ในหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แล้วตม้จนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน จะทานพรอ้ม

กบัขา้วสวย เมนูชาบูชาบู ถอืไดว้่าเป็นรายการอาหารทีข่าดไมไ่ดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ี เพราะรสชาตขิองน ้าซุป ผกั

ต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน  

วนัท่ีสองของการเดินทาง       ลอ๊ตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์ - 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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 น าท่านเดนิทางเขา้สู ่ สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์  LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในรม่ขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยูท่ี่

เขตชมัซลิ (Jamsil) ในกรงุโซล ที่น่ีมที ัง้สวนสนุกในรม่ ซึง่จดั

ไดว้่าเป็นสวนสนุกในรม่ทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุแหง่หน่ึงในโลก เลย

กว็า่ได ้ และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้งเป็นเกาะอยู่

กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake สญัลกัษณ์ของสวน

สนุกแหง่น้ี กค็อืแรคคนูทีช่ื่อ Lotty และ Lorry ทัง้คูเ่ป็นแฟน

กนั สวนสนุกแหง่น้ี มกีารแบ่งพืน้ทีเ่ป็น 2 โซนใหญ่ๆ คอื 

สวนสนุกในรม่ Lotte World Adventure เครื่องเล่นส่วนใหญ่

ของโซนน้ีจะเน้นหนกัส าหรบัเดก็เลก็บวกกบัมลีานสเกต็

น ้าแขง็ไวบ้รกิารพรอ้มทัง้ยงัเชื่อมต่อกบั พพิธิภณัธพ์ืน้บา้น

ลอ้ตเตเ้วลิด ์(Lotte World Folk Museum) ส่วนอกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงัดา้นนอกสู่ Magic Island 

เตม็ไปดว้ยเครื่องเล่นหวาดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ใหไ้ดส้นุกสนานกนัตลอดทัง้สีฤ่ด ูมาดเูครื่องเล่นผาดโผนกนับา้ง

ดกีวา่ GYRO DROP คอื 1 ใน 4 ของเครื่องเล่นแนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ทีค่นชอบความหวาดเสยีวและทา้ทายไมค่วร

พลาด 

 จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่  "โซลโล 7017" Seoullo 7017 ซึง่เป็นทางเดนิ

ลอยฟ้าบรเิวณกลางกรงุโซล ไดเ้ปิดตวัในเดอืนพฤษภาคม 2560เป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วแหง่ใหม ่ โซลโล 7017 ในอดตีเคยเป็นถนนทีเ่ป็นสะพานขา้มแยก สรา้ง

ขึน้ตัง้แต่ปี 1970 และใชง้านมาเรื่อยๆ จนกระทัง่ปี 2017 ตรวจสอบแลว้พบวา่เสื่อม

ประสทิธภิาพ ไมส่ามารถใชง้านเป็นถนนได ้เน่ืองจากไมป่ลอดภยั ทางผูว้า่การกรงุ

โซลจงึมแีนวคดิปิดการใชถ้นนและปรบัเปลีย่นมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วใหช้าว

เกาหลใีตแ้ละนกัท่องเทีย่วไดม้าพกัผอ่นชมววิกรงุโซลโดยไมม่คีา่ใช้จา่ยจงึน าเลข 

70 จากเลขสองตวัทา้ยของปีทีส่รา้ง และ 17 จากเลขสองตวัทา้ยของปีทีปิ่ดใชง้าน 

มาใชเ้ป็นชื่อแลนดม์ารค์แหง่น้ี 

บรกิารท่านดว้ย  เมนู คาลบี ้( Kalbi) อาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ีเป็นการน าเน้ือหมมูาหมกักบั

เครื่องปรงุจนเน้ือนุ่ม แล้วจงึน าไปยา่งบนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ตอนยา่งเน้ือนัน้จะยา่งเป็นชิ้นโตพอสมควร พอ

ใกลส้กุแลว้กต็อ้งใชก้รรไกรตดัเป็นชิน้พอดคี า ทานกบัเครื่องเคยีงจ าพวกผกั กระเทยีม 

ทีพ่กั พาทุกท่านเขา้พกัที ่Lucebridge  Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

  วนัท่ีสามของการเดินทาง     พระราชวงัถอ็กซกูงุ  - ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง  - ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์ - ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรีท  -   

                                                 หอคอยกรงุโซล  - ตลาดเมียงดง 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

พาท่านเยีย่มชม พระราชวงัถอ็กซกูงุ (Deosugung Palace) ซึง่แปลวา่ พระราชวงัแหง่ความอายุยนืนาน 

และมัง่คง ทีไ่ดร้บัการพระราชทานชื่อจากกษตัรยิช์ุนจอง เป็นที่

ประทบัของเจา้ชายวอนชาน ระหว่างปี 1454 – 1488  จนถงึกษตัรยิ์

โกจอง กษตัรยิก่์อนองคส์ุดทา้ยของราชวงศ์โชชอนกถ็ูกบงัคบัใหส้ละ

ราชสมบตัทิีน่ี่โดยญี่ปุ่ น ในปี 1907 และพระองคก์ท็รงประทบัอยูท่ีน่ี่

จนสิน้พระชนม ์ในปี ค.ศ.1919 พระราชวงัน้ีตัง้อยูต่รงขา้มกบั ศาลา

วา่การเมอืงแหง่กรงุโซล (City  Hall) มปีระตูทางเขา้ทีส่วยงาม คอื

ประตูแทฮนัมนุ (Daehanmun Gate) ภายในมพีระทีน่ัง่ซุงวาจอน 

(Junghwajeon) หนัหน้าไปทางทศิใต ้บรเิวณรอบก าแพงดา้นหน้าพระราชวงั มชี่างแกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักลึ 

และมกีารแสดงพธิเีปลีย่นเวรยามหน้าประตูพระราชวงั 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง 

มหศัจรรยแ์หง่ธรรมชาต ิผ่านผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยั

แหง่ชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคณุช่วยลดไขมนัและน ่าตาลใน

กระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้ง

สารพษิในรา่งกาย เพื่อเพิม่ภูมติา้นทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ี

ซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์Midam 

Cosmetic  ประเภทเวชส าอางคท์ีห่มอ ศลัยกรรมเกาหลรีว่มออกแบบ

มากมาย เช่น ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า เครอืงส าอางค ์หลากหลายแบรนด ์

และอื่นๆอกีมากมาย อาทเิช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc 

นอกจากน้ียงัมคีรมีทีโ่ดง่ดงั  อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก , เซรัม่พษิง ู, 

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

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่น้ีประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้

โต วุน้เสน้เกาหลน้ีีมลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูร
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เฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิ

ใจ 

จากนัน้พาท่านสู ่ HONGDAE SHOPPING STREET  ศูนย์

รวมเครื่องส าอางค ์ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิพรรณ  ผลติภณัฑบ์ ารงุผวิหน้า 

หลากหลายแบรนดด์งัทีก่ าลงัเป็นทีนิ่ยมในเกาหล ีเช่น SKINFOOD ,IT’S 

SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE 

REPUBLIC ฯลฯ มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อยา่งมากมาย และยงัสามารถมอบ

เป็นของฝากใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้กีดว้ย. 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม หอคอยกรงุโซล N Tower ซึง่อยูบ่นภูเขานัมซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีสู่ง ทีส่ดุในโลก 

ทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกัก๊จอง สวนพฤกษชาต ิอาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาต ิอนั 

ชุง กุน นอกจากน้ีโซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารกัๆ เรื่อง “กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหทุ้ก

ท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรปูคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรอื

คลอ้งกุญแจคูร่กั (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท)์ 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงท่ีย่านเมียงดง ไดช้ื่อวา่เป็น

แหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะมวียัรุน่เกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกนัอยา่งล้นหลาม ท่านสามารถหา

ซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้,รองเทา้,กระเป๋า,เครื่องส าอางซึง่เป็นทีรู่จ้กัอยา่งดขีองคนไทย อาท ิEtude , 

Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เครื่องประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนงัและซรีีส่ฮ์ติ 

ตลอดจนของทีร่ะลกึทีม่รีปูดาราคนโปรดของท่านอยูใ่นสนิคา้ 

เยน็  อสิระอาหารเยน็ ณ ตลาดเมยีงดง 

ทีพ่กั พาทุกท่านเขา้พกัที ่Lucebridge  Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง รา้นสมุนไพร  - ศนูยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี  - หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย  - ย่านไชน่าทาวน์  -  
                                             ร้านละลายเงินวอน  - กรงุเทพฯ 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหมล่่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิ ์

เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมนุไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทย์

เรยีกวา่ ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ 

น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัที่

สะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่

ยงัสง่ผลดตี่อสขุภาพรา่งกายของท่านเอง 

  จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพวา่ผลติจากโสมทีอ่าย ุ6 

ปี ซึง่ถอื วา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีี่สดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านได้

เลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีสุ่ดและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า กลบัไปบ ารงุ

รา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ที่ท่านรกัและนบัถอื 

  

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดิวต้ีฟรี  มสีนิคา้ชัน้น าปลอดภาษี

ใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง 

กระเป๋า แวน่ตา นาฬกิา กลอ้งถ่ายรปู และเครื่องประดบั ฯลฯ หลากหลายแบ

รนดช์ัน้น า อาธเิช่น  MCM , PRADA , SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI 

,LOUIS VUITTON ,SK II และอื่นๆอกีมากมายทีคุ่ณจะอดใจไมไ่ด้ 

 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิสว่นผสมของเมนูน้ี คอืหมหูมกัชิ้นบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก 

แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้

เสน้ปรงุรสสาหรา่ย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อร่อยกบัเมนูอาหารน้ีอย่างแน่นอน 
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 จากนัน้พาทุกท่านชมความน่ารกัและความสวยงามของ "หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย" หรือ "ดงฮวามาอึล"  

เป็นหมูบ่า้นทีแ่สนจะธรรมดาหมูบ่้านหน่ึงมผีูค้นอาศยัอยูจ่รงิๆ  ค าถามทีทุ่กคนสงสยั “ท าไมจงึชื่อวา่ หมูบ่า้นเทพ

นิยาย” เพราะหมูบ่า้นน้ีถูกตกแต่ง ประดบัประดา และวาดสสีนัใหห้มูบ่า้นแสนจะธรรมดากลายเป็นหมูบ่้านแหง่เทพ

นิยาย มนิียายโดง่ดงัหลายเรื่อง อาทเิช่น สโนวไ์วท์กบัคนแคระทัง้ 7 , หนูน้อยหมวกแดง, ปีเตอรแ์พน, อะลาดนิกบั

ตะเกยีงวเิศษ  ฯลฯ รวมอยูใ่นหมูบ่้านแหง่น้ีซึง่เหมาะแก่การถ่ายรปูและเดนิเล่น ดว้ยสสีนัทีส่ดใส สะดดุตา สวยงาม

เหมอืนสตูดโิอถ่ายรูปขนาดใหญ่ ที่ไมว่า่จะเดนิไปทางไหน กอ้ถ่ายรปูได ้ท าใหท้ีแ่ห่งน้ีกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอด

ฮติ มชีื่อเสยีงในเมอืงอนิชอนอยา่งรวดเรว็ 

 

 

 

 

น าท่านชมความงามของยา่น อินชอนไชน่าทาวน์  (Incheon China Town) เกดิขึน้ช่วงปีเดยีวกบัการเปิดท่าเรอือนิ

ชอนเมื่อปีค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพืน้ทีพ่เิศษใหก้บัชาวจนี ในยุคนัน้คอืราชวงศฉิ์ง ในอดตีเคยมรีา้นขายของประเภท

ต่างๆ ปัจจบุนัในไชน่าทาวน์แหง่น้ีจะเป็นรุน่ที ่2 หรอื 3 แลว้ แต่กย็งัเป็นยา่นทีม่รีา้นอาหารทีม่กีลิน่อายความเป็นจนี

อยูม่ากทีส่ดุ แล้วยา่นน้ียงัเป็นไชน่าทาวน์เพยีงแหง่เดยีวในเกาหลดีว้ย 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่น่ีมี

ขนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาธเิช่น ขนมขบเคีย้ว ชอ็คโกแลค็ กมิจ ิ

มามา่ รวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถ้วยใส่ขา้ว กระทะ ซอส

ปรงุรส และของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มมี

บรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสูส่นามบนิอนิชอนเพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ   

17.30-20.40 น.เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ  EASTAR JET  เทีย่วบนิที ่ZE511 / ZE513  หรอืเทยีบเท่า //               

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

*สายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั น ้าหนกักระเป๋า 15 กโิลกรมั / 1 ชิน้ 
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 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   

 

  

เงื่อนไขการให้บริการกรณีส ารองที่น่ัง  
   1. รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงินเต็มจ ำนวน 1 วนัหลงัได้รับ invoice 
      รำคำปกติช ำระเงินมดัจ ำ***   ทำ่นละ 5,000 บำท 1 วนัหลงัได้รับ invoice 
   2. สว่นที่เหลือช ำระเต็มจ ำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วนั ในกรณีที่ไมช่ ำระยอดเงินสว่นที่เหลือตำมเวลำที่ก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ทำ่นถกูปฏิเสธกำรจำ่ยเงินไมว่ำ่กรณีใดๆ ให้ถือวำ่ทำ่นสละสิทธ์ิในกำรเดินทำงกบัทำงบริษัท 
ราคานีร้วม 
-   คำ่ตัว๋เคร่ืองบิน ตำมที่ระบใุนรำยกำร ไป-กลบัพร้อมคณะ  

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

พฤษภำคม : 29 พ.ค.- 01 มิ.ย. 

มิถนุำยน : 3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-15,17-20,18-21,19-22,24-27,          

25-28,26-29 

13,900.-/คน 

4,900.- พฤษภำคม :30 พ.ค.- 02 มิ.ย. 

มิถนุำยน :2-5,6-9,9-12,13-16,16-19,20-23,23-26,27-30,30-3ก.ค. 
14,400.-/คน 

พฤษภำคม :31 พ.ค.- 03 มิ.ย. 

มิถนุำยน :1-4,7-10,8-11,14-17,15-18,21-24,22-25,28-1ก.ค.,29-2ก.ค. 
14,900.-/คน 
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-   คำ่ภำษีสนำมบิน ทกุแหง่ที่มี   
-   คำ่อำหำรทกุมือ้ ตำมที่ระบใุนรำยกำร / คำ่เข้ำชมสถำนที่ตำ่งๆ ตำมรำยกำร 
-   คำ่ที่พกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน (พกัห้องละ 2-3 ทำ่น)  
-   คำ่รถรับ-สง่ และน ำเที่ยวตำมรำยกำร / คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำสมัภำระทำ่นละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   คำ่หวัหน้ำทวัร์ผู้ช ำนำญเส้นทำง น ำทำ่นทอ่งเที่ยวตลอดรำยกำรในตำ่งประเทศ 
             (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหน้ำทวัร์ไมบ่ินขึน้ไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์)  
-   คำ่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวำ่งเดินทำง วงเงินทำ่นละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) 
             (กรณีมีกำรเคลมประกนัเอกสำรขอเป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้)  
ราคานีไ้ม่รวม 
-   คำ่ธรรมเนียมคนขบัรถและไกด์ท้องถ่ิน 700 บำท หรือ 20,000 วอน ตอ่ทำ่นตลอดทริป 
-   คำ่ใช้จำ่ยสว่นตวั อำทิ คำ่ท ำหนงัสือเดนิทำง, คำ่โทรศพัท์สว่นตวั, คำ่ซกัรีด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึงคำ่อำหำร และ 
เคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรำยกำร (หำกทำ่นต้องกำรสัง่เพิ่ม กรุณำติดตอ่หวัหน้ำทวัร์แล้วจำ่ยเพ่ิมเองตำ่งหำก) 
-   คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ที่จำ่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำสมัภำระ ที่หนกัเกินสำยกำรบนิก ำหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   คำ่วีซำ่ส ำหรับพำสปอร์ต ตำ่งด้ำว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตวัคนตำ่งด้ำว 3) ใบส ำคญัถ่ินที่
อยู ่4) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน(ถ้ำมี) 5) สมดุบญัชีเงินฝำก(ถ้ำมี) 6) รูปถ่ำยสี 2 นิว้ 2 รูป ผู้ เดินทำงเตรียมเอกสำรและด ำเนินกำรยื่นวีซำ่
ด้วยตนเองเทำ่นัน้  (ส ำหรับหนงัสือเดนิทำงตำ่งด้ำว เจ้ำของหนงัสือเดินทำงต้องท ำเร่ืองแจ้งเข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซำ่) 
-  คำ่อำหำรที่ลกูค้ำรับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจำกที่โปรแกรมก ำหนด หำกลกูค้ำไมส่ำมำรถรับประทำน
อำหำรที่ทำงทวัร์จดัให้ กรุณำเตรียมอำหำรส ำเร็จรูปสว่นตวัส ำรองมำด้วย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ ำ 
- ยกเลิกกำรเดินทำงไมถ่ึง 30  วนั ยดึเงินคำ่ทวัร์ทัง้หมด 
 (รำคำโปรโมชัน่ไมส่ำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงวนัเดินทำงและผู้ เดินทำงได้ในทกุกรณี )     

ชว่งเทศกำลไมส่ำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรือเปลี่ยนชื่อผู้ เดินทำงได้*** 
กรุ๊ปที่เดินทำงต้องกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือตำ่งประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน่ Charter 

Flight, Extra Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ คำ่ทวัร์ทัง้หมด 
หมายเหตุ 
-           จ ำนวนผู้ เดินทำง ขัน้ต ่ำ ผู้ใหญ่ 20 ทำ่น (ผู้ ใหญ่) ขึน้ไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 5 วนัก่อนกำรเดินทำง 
-           รำคำนีเ้ป็นรำคำส ำหรับนกัทอ่งเที่ยวชำวไทยหรือผู้ ถือหนงัสือเดินทำงไทยเทำ่นัน้ (นกัทอ่งเที่ยวตำ่งประเทศช ำระเพ่ิมทำ่น
ละ 3,000 บำท) 
 -            เที่ยวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรทอ่งเที่ยว สำมำรถเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้ เดินทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 
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-           หนงัสือเดินทำง ต้องมีอำยเุหลือใช้งำนไมน้่อยกวำ่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้ มีจดุประสงค์เดินทำงเพื่อทอ่งเที่ยว 
เทำ่นัน้ (หำกหนงัสือเดินทำงเหลือน้อยกวำ่ 6 เดือนท ำให้ไมส่ำมำรถเดินทำงได้ทำงบริษัทจะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทำงบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หำกเกิดกรณีควำมลำ่ช้ำจำกสำยกำรบนิ, กำรประท้วง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อ
จลำจล ภยัธรรมชำติ หรือกรณีที่ทำ่นถกูปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทัง้
จำกไทยและตำ่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-           ทำงบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกทำ่นใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไมค่รบ อำทิ ไมเ่ที่ยวบำงรำยกำร, ไมท่ำนอำหำร
บำงมือ้ เพรำะคำ่ใช้จำ่ยทกุอยำ่ง ทำงบริษัทฯได้ช ำระคำ่ใช้จำ่ยให้ตวัแทนตำ่งประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำงแล้ว 
-           ทำงบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจำก ควำม
ประมำทของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีที่ทำ่นไมเ่ดินทำงพร้อมคณะไมส่ำมำรถน ำมำเลื่อนวนัหรือคืนเงิน 
-          กำรติดตอ่ใดๆกบัทำงบริษัทเชน่ แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมำย ฯลฯ ต้องท ำในวนัท ำกำรของบริษัทดงันี ้วนัจนัทร์ - วนัศกุร์ 
เวลำ 09.00 น. - 18.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักลำ่ว และวนัหยดุนตัฤกษ์ที่รัฐบำลประกำศในปีนัน้ๆ ถือวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของ
บริษัท 
-          มคัคเุทศก์ พนกังำน  ไมมี่อ ำนำจในกำรให้ค ำสญัญำใดๆ แทนบริษัททัง้สิน้ เว้นแตมี่เอกสำรลงนำมโดยผู้ มีอ ำนำจขอบริษัท
ก ำกบัเทำ่นัน้ 
-           หำกทำ่นที่ต้องกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทิเชน่เคร่ืองบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำทีท่กุครัง้ก่อนท ำกำรออกตัว๋ 
เพ่ือป้องกนัปัญหำเที่ยวบินลำ่ช้ำ เปลีย่นแปลงไฟล์ทบิน กำรยกเลิกไฟล์ทบนิ เปลี่ยนแปลงวนัเดินทำงกรณีเกิดกำรผิดพลำดจำก
สำยกำรบนิ  โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำซึง่อยูเ่หนือกำรควบคมุของทำงบริษัท ทำงบริษัทจะไมรั่บผิดชอบและคนืคำ่ใช้จำ่ยให้ใน
ทกุกรณี 
-           ถ้ำลกูค้ำไมเ่ข้ำร้ำนค้ำช้อปปิง้ตำมที่โปรแกรมก ำหนด ทำงแลนด์ปรับเงินคำ่เข้ำร้ำนช็อปร้ำนละ 3,000 บำท 
           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยูก่บัห้องวำ่ง ณ วนัเข้ำพกั และโรงแรมที่เข้ำพกั ไมส่ำมำรถ 
CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้ำลกูค้ำมีควำมประสงค์ขอแยกตวัจำกทวัร์หรือกำรทอ่งเที่ยวกบัคณะ ทำงแลนด์ปรับเงินวนัละ 5,000 บำท/ทำ่น 
-           ขอสงวนสิทธ์ิกำรตดัห้องพกัส ำหรับผู้ที่ไมเ่ดินทำง ผู้ ร่วมเดินทำงไมส่ำมำรถใช้ห้องพกัได้ 
-           ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับลกูค้ำที่เดนิทำงทอ่งเที่ยว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเทำ่นัน้ 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
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***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม KOREA PLUS + SPECIAL ทาง

แลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (3,000 บาท หรือ 100,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเท่ียว

จริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือ

จากลูกค้าปฎิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลุกค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย                                 

ลกูค้าจะต้องเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

 


