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ก ำหนดกำรเดนิทำง 29 พฤษภำคม – 15 กรกฎำคม  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 ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหล ีโดยสายการบนิ  EASTAR JET  โดยเทีย่วบนิ ZE512 / ZE514  หรอืเทยีบเทา่ 

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

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

การเปลีย่นแปลงสายการบนิโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า) 

 

06.20-10.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน  ประเทศเกาหลใีต้  (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพือ่ใหต้รงกบั

เวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี  

   พาทุกท่านเดนิทางสู่  LOTTE SEOUL SKY (ลอ็ตเต้ โซล สกาย) ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นตกึทีสู่งทีสุ่ด 

ในเกาหลแีละสูงเป็นอนัดบัที ่5 ของโลกมทีัง้หมด 123 ชัน้ ความสูงอยู่ทีป่ระมาณ 555  เมตร  เรยีกไดว้่าเป็นแลนด์

มารค์แห่งใหม่ของกรุงโซล ส าหรบัหอชมววิ “Seoul Sky” ซึง่ไดถู้ก

บนัทกึใหเ้ป็นหอชมววิทีสู่งเป็นอนัดบัสามของโลก และจะเปิดใหเ้ขา้

ชมในเดอืนเมษายน 2017 ซึง่ตัง้อยู่บนชัน้ 117-123 ของตกึทีสู่งทีสุ่ด

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

ของ Guinness World Records อย่างแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้าทีอ่ยูสู่ง

ทีสุ่ดในโลก” บนชัน้ 118, “ลฟิต์ทีเ่รว็ทีสุ่ดในโลก” ทีม่คีวามเรว็ถงึ 600 

เมตรต่อนาท ี และสุดทา้ยคอื “ระยะทางของลฟิต์ทีย่าวทีสุ่ดในโลก” 

Seoul Sky ถูกดไีซน์ภายใต้คอนเซปท ์ “The Beauty and Pride of 

Korea" (ความงามและความภาคภูมใิจของเกาหล)ี 

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

ในหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สูตรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ต้มจนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน จะทานพร้อม

กบัขา้วสวย เมนูชาบูชาบู ถอืไดว้่าเป็นรายการอาหารทีข่าดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ี เพราะรสชาตขิองน ้าซุป ผกั

ต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายทา่น  

วนัท่ีสองของการเดินทาง       ลอ๊ตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์ - โซลโล 7017 

 

ข้อแนะน ำ  ถ้ำต้องกำรน ำของเหลวขึน้เคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะต้องบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจภุณัฑ์ดงักล่ำว ควรใส่ในถงุที่โปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น ำถงุขึน้ไปเพียงใบเดียวเทำ่นัน้ กำรน ำผลิตภณัฑ์ของสดที่ท ำจำก

สตัว์ไม่ว่ำเนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนญุำต ให้น ำเข้ำประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศลุกำกรตรวจพบจะต้องเสียค่ำปรับ 
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 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์  LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ที่

เขตชมัซลิ (Jamsil) ในกรุงโซล ทีน่ี่มทีัง้สวนสนุกในร่ม ซึง่จดั

ไดว้่าเป็นสวนสนุกในร่มทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหนึ่งในโลก เลย

กว็่าได ้ และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้งเป็นเกาะอยู่

กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake สญัลกัษณ์ของสวน

สนุกแห่งนี้ ก็คอืแรคคูนทีช่ื่อ Lotty และ Lorry ทัง้คู่เป็นแฟน

กนั สวนสนุกแห่งนี้ มกีารแบ่งพืน้ทีเ่ป็น 2 โซนใหญ่ๆ คอื 

สวนสนุกในร่ม Lotte World Adventure เครื่องเล่นสว่นใหญ่

ของโซนนี้จะเน้นหนักส าหรบัเดก็เลก็บวกกบัมลีานสเกต็

น ้าแขง็ไวบ้รกิารพรอ้มทัง้ยงัเชื่อมต่อกบั พพิธิภณัธพ์ืน้บ้าน

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

เต็มไปดว้ยเครื่องเล่นหวาดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ใหไ้ดส้นุกสนานกนัตลอดทัง้สีฤ่ดู มาดูเครื่องเล่นผาดโผนกนับ้าง

ดกีว่า GYRO DROP คอื 1 ใน 4 ของเครื่องเล่นแนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ทีค่นชอบความหวาดเสยีวและทา้ทายไมค่วร

พลาด 

 จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่  "โซลโล 7017" Seoullo 7017 ซึง่เป็นทางเดนิ

ลอยฟ้าบรเิวณกลางกรุงโซล ไดเ้ปิดตวัในเดอืนพฤษภาคม 2560เป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วแห่งใหม่  โซลโล 7017 ในอดตีเคยเป็นถนนทีเ่ป็นสะพานขา้มแยก สรา้ง

ขึน้ตัง้แต่ปี 1970 และใชง้านมาเรื่อยๆ จนกระทัง่ปี 2017 ตรวจสอบแลว้พบว่าเสื่อม

ประสทิธภิาพ ไม่สามารถใชง้านเป็นถนนได ้เนื่องจากไม่ปลอดภยั ทางผูว้่าการกรุง

โซลจงึมแีนวคดิปิดการใชถ้นนและปรบัเปลีย่นมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วใหช้าว

เกาหลใีต้และนักท่องเทีย่วไดม้าพกัผ่อนชมววิกรุงโซลโดยไม่มค่ีาใชจ้่ายจงึน าเลข 

70 จากเลขสองตวัทา้ยของปีทีส่รา้ง และ 17 จากเลขสองตวัทา้ยของปีทีปิ่ดใชง้าน 

มาใชเ้ป็นชื่อแลนดม์ารค์แห่งนี้ 

บรกิารท่านดว้ย  เมนู คาลบี้ ( Kalbi) อาหารเกาหลแีบบป้ิงย่างทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ีเป็นการน าเนื้อหมูมาหมกักบั

เครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แลว้จงึน าไปย่างบนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ตอนย่างเนื้อนัน้จะยา่งเป็นชิน้โตพอสมควร พอ

ใกลสุ้กแลว้กต็้องใชก้รรไกรตดัเป็นชิน้พอดคี า ทานกบัเครื่องเคยีงจ าพวกผกั กระเทยีม 

ทีพ่กั พาทุกท่านเขา้พกัที ่Lucebridge  Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

  วนัท่ีสามของการเดินทาง     พระราชวงัถอ็กซูกงุ  - ศูนยน์ ้ามนัสนเขม็แดง  - ศูนยร์วมเครื่องส าอางค ์ - ฮงแด ช็อปป้ิงสตรีท  -   

                                                 หอคอยกรงุโซล  - ตลาดเมียงดง 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

พาท่านเยีย่มชม พระราชวงัถอ็กซูกงุ (Deosugung Palace) ซึง่แปลว่า พระราชวงัแห่งความอายุยนืนาน 

และมัง่คง ทีไ่ดร้บัการพระราชทานชื่อจากกษตัรยิช์ุนจอง เป็นที่

ประทบัของเจา้ชายวอนชาน ระหว่างปี 1454 – 1488  จนถงึกษตัรยิ์

โกจอง กษตัรยิก่์อนองคส์ุดทา้ยของราชวงศโ์ชชอนกถู็กบงัคบัใหส้ละ

ราชสมบตัทิีน่ี่โดยญี่ปุ่น ในปี 1907 และพระองคก์ท็รงประทบัอยู่ทีน่ี่

จนสิน้พระชนม ์ในปี ค.ศ.1919 พระราชวงันี้ตัง้อยูต่รงขา้มกบั ศาลา

ว่าการเมอืงแห่งกรุงโซล (City  Hall) มปีระตูทางเขา้ทีส่วยงาม คอื

ประตูแทฮนัมุน (Daehanmun Gate) ภายในมพีระทีน่ัง่ซุงวาจอน 

(Junghwajeon) หนัหน้าไปทางทศิใต้ บรเิวณรอบก าแพงดา้นหน้าพระราชวงั มชี่างแกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักลึ 

และมกีารแสดงพธิเีปลีย่นเวรยามหน้าประตูพระราชวงั 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง 

มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิผ่านผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยั

แห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่าตาลใน

กระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้ง

สารพษิในร่างกาย เพือ่เพิม่ภูมติ้านทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ี

ซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศูนยร์วมเครื่องส าอางค ์Midam 

Cosmetic  ประเภทเวชส าอางคท์ีห่มอ ศลัยกรรมเกาหลรีว่มออกแบบ

มากมาย เช่น ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า เครอืงส าอางค ์หลากหลายแบรนด ์

และอื่นๆอกีมากมาย อาทเิช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc 

นอกจากนี้ยงัมคีรมีทีโ่ด่งดงั  อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก , เซรัม่พษิงู , 

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

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่ชิ้น

โต วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนยีวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสูตร
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เฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองต้องตดิ

ใจ 

จากนัน้พาท่านสู่  HONGDAE SHOPPING STREET  ศนูย์

รวมเครื่องส าอางค ์ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิพรรณ  ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า 

หลากหลายแบรนดด์งัทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมในเกาหล ีเช่น SKINFOOD ,IT’S 

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

REPUBLIC ฯลฯ มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อย่างมากมาย และยงัสามารถมอบ

เป็นของฝากใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้กีดว้ย. 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม หอคอยกรงุโซล N Tower ซึง่อยู่บนภูเขานัมซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีสู่ง ทีสุ่ดในโลก 

ทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊จอง สวนพฤกษชาต ิอาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาต ิอนั 

ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารกัๆ เรื่อง “กบัดกัหวัใจยยัแม่มด” อสิระใหทุ้ก

ท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยั

หรอืคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท)์ 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงท่ีย่านเมียงดง ไดช้ื่อว่า

เป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะมวียัรุ่น

เกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกนัอย่างลน้หลาม ท่านสามารถหาซือ้สนิคา้ได้

อย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้,รองเทา้,กระเป๋า,เครื่องส าอางซึง่เป็นที่

รูจ้กัอย่างดขีองคนไทย อาท ิEtude , Skinfood, Laneige, 

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

ซดี-ีดวีดีหีนังและซรีีส่ฮ์ติ ตลอดจนของทีร่ะลกึทีม่รีูปดาราคนโปรด

ของท่านอยู่ในสนิคา้ 

เยน็  อสิระอาหารเยน็ ณ ตลาดเมยีงดง 
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ทีพ่กั พาทุกท่านเขา้พกัที ่Lucebridge  Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิ ์

เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์

เรยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ 

น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัที่

สะสมอยู่ภายในผนังของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่

ยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพร่างกายของท่านเอง 

  จากนัน้น าท่านสู่ ศูนยโ์สม (Ginseng Center) ซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 

ปี ซึง่ถอื ว่าเป็นโสมทีม่คุีณภาพดทีีสุ่ด ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านได้

เลอืกซือ้โสมทีม่คุีณภาพดทีีสุ่ดและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า กลบัไปบ ารุง

ร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ที่ทา่นรกัและนับถอื 

  

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดิวต้ีฟรี  มสีนิค้าชัน้น าปลอดภาษี

ใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง 

กระเป๋า แว่นตา นาฬกิา กลอ้งถ่ายรูป และเครื่องประดบั ฯลฯ หลากหลายแบ

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

,LOUIS VUITTON ,SK II และอื่นๆอกีมากมายทีคุ่ณจะอดใจไม่ได้ 

 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูนี้ คอืหมูหมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก 

แครอท เหด็และวุน้เสน้มาต้มรวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้

เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อร่อยกบัเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง ร้านสมุนไพร  - ศนูยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี  - หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย  - ย่านไชน่าทาวน์  -  
                                             ร้านละลายเงินวอน  - กรงุเทพฯ 
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 จากนัน้พาทุกท่านชมความน่ารกัและความสวยงามของ "หมู่บา้นแห่งเทพนิยาย" หรือ "ดงฮวามาอึล"  

เป็นหมู่บา้นทีแ่สนจะธรรมดาหมู่บา้นหนึ่งมผีูค้นอาศยัอยู่จรงิๆ  ค าถามทีทุ่กคนสงสยั “ท าไมจงึชื่อว่า หมู่บา้นเทพ

นิยาย” เพราะหมู่บา้นนี้ถูกตกแต่ง ประดบัประดา และวาดสสีนัใหห้มู่บา้นแสนจะธรรมดากลายเป็นหมู่บา้นแห่งเทพ

นิยาย มนีิยายโด่งดงัหลายเรื่อง อาทเิช่น สโนวไ์วทก์บัคนแคระทัง้ 7 , หนูน้อยหมวกแดง, ปีเตอรแ์พน, อะลาดนิกบั

ตะเกยีงวเิศษ  ฯลฯ รวมอยู่ในหมู่บา้นแห่งนี้ซึง่เหมาะแก่การถ่ายรูปและเดนิเล่น ดว้ยสสีนัทีส่ดใส สะดุดตา สวยงาม

เหมอืนสตูดโิอถ่ายรูปขนาดใหญ่ ทีไ่ม่ว่าจะเดนิไปทางไหน กอ้ถ่ายรูปได ้ท าใหท้ีแ่ห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอด

ฮติ มชีื่อเสยีงในเมอืงอนิชอนอย่างรวดเรว็ 

 

 

 

 

น าท่านชมความงามของยา่น อินชอนไชน่าทาวน์  (Incheon China Town) เกดิขึน้ช่วงปีเดยีวกบัการเปิดท่าเรอือนิ

ชอนเมื่อปีค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพืน้ทีพ่เิศษใหก้บัชาวจนี ในยุคนัน้คอืราชวงศฉ์งิ ในอดตีเคยมรีา้นขายของประเภท

ต่างๆ ปัจจุบนัในไชน่าทาวน์แห่งนี้จะเป็นรุ่นที ่2 หรอื 3 แลว้ แต่กย็งัเป็นย่านทีม่รีา้นอาหารทีม่กีลิน่อายความเป็นจนี

อยู่มากทีสุ่ด แลว้ย่านนี้ยงัเป็นไชน่าทาวน์เพยีงแห่งเดยีวในเกาหลดีว้ย 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ทีน่ี่มี

ขนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาธเิช่น ขนมขบเคีย้ว ชอ็คโกแลค็ กมิจ ิ

มาม่า รวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถ้วยใส่ขา้ว กระทะ ซอส

ปรุงรส และของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มมี

บรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบนิอนิชอนเพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ   

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

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

*สายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั น ้าหนักกระเป๋า 15 กโิลกรมั / 1 ชิน้ 

 21.30-00.35 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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************************************************************************************ 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยั

ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั 

และเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย   

  

เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองที่ น่ัง  
   1. รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงินเต็มจ ำนวน 1 วนัหลงัได้รับ invoice 
      รำคำปกตชิ ำระเงินมดัจ ำ***   ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วนัหลงัได้รับ invoice 
   2. สว่นท่ีเหลือช ำระเตม็จ ำนวนก่อนออกเดนิทำง 30 วนั ในกรณีท่ีไมช่ ำระยอดเงินสว่นท่ีเหลือตำมเวลำท่ีก ำหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไมว่่ำกรณีใดๆ ให้ถือวำ่ท่ำนสละสทิธ์ิในกำรเดนิทำงกบัทำงบริษัท 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

พฤษภำคม : 29 พ.ค.- 01 ม.ิย. 

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

25-28,26-29 

กรกฎำคม : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 8-11 , 9-12 , 10 , 15-18 

13,900.-/คน 

4,900.- 
พฤษภำคม :30 พ.ค.- 02 ม.ิย. 

มถินุำยน :2-5,6-9,9-12,13-16,16-19,20-23,23-26,27-30,30-3ก.ค. 

กรกฎำคม :  4-7 , 7-10 , 11-14 , 14-17 

14,400.-/คน 

พฤษภำคม :31 พ.ค.- 03 ม.ิย. 

มถินุำยน :1-4,7-10,8-11,14-17,15-18,21-24,22-25,28-1ก.ค.,29-2ก.ค. 

กรกฎำคม : 5-8 , 6-9 , 12-15 , 13-16  

14,900.-/คน 
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ราคานีร้วม 
-   คำ่ตัว๋เคร่ืองบนิ ตำมท่ีระบุในรำยกำร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   คำ่ภำษีสนำมบนิ ทกุแห่งท่ีมี   
-   คำ่อำหำรทกุมือ้ ตำมท่ีระบใุนรำยกำร / คำ่เข้ำชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำร 
-   คำ่ท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน (พกัห้องละ 2-3 ท่ำน)  
-   คำ่รถรับ-สง่ และน ำเท่ียวตำมรำยกำร / คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   คำ่หวัหน้ำทวัร์ผู้ช ำนำญเส้นทำง น ำท่ำนท่องเท่ียวตลอดรำยกำรในตำ่งประเทศ 
             (ขอสงวนสทิธ์ิหวัหน้ำทวัร์ไมบ่นิขึน้ไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์)  
-   คำ่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวำ่งเดนิทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) 
             (กรณีมีกำรเคลมประกนัเอกสำรขอเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้)  
ราคานีไ้ม่รวม 
-   คำ่ธรรมเนียมคนขบัรถและไกด์ท้องถิ่น 700 บำท หรือ 20,000 วอน ตอ่ท่ำนตลอดทริป 
-   คำ่ใช้จ่ำยสว่นตวั อำทิ คำ่ท ำหนงัสือเดนิทำง, คำ่โทรศพัท์สว่นตวั, คำ่ซกัรีด, มนิิบำร์ในห้อง, รวมถึง
คำ่อำหำร และ เคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนต้องกำรสัง่เพิ่ม กรุณำตดิตอ่หวัหน้ำทัวร์แล้วจ่ำย
เพิม่เองตำ่งหำก) 
-   คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำสมัภำระ ท่ีหนกัเกินสำยกำรบนิก ำหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   คำ่วีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ต ตำ่งด้ำว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงด้ำว 
3) ใบส ำคญัถิ่นท่ีอยู่ 4) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน(ถ้ำมี) 5) สมดุบญัชีเงินฝำก(ถ้ำมี) 6) รูปถ่ำยสี 2 นิว้ 2 รูป ผู้เดนิทำง
เตรียมเอกสำรและด ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำด้วยตนเองเท่ำนัน้  (ส ำหรับหนงัสือเดนิทำงต่ำงด้ำว เจ้ำของหนงัสือเดนิทำง
ต้องท ำเร่ืองแจ้งเข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่ำ) 
-  คำ่อำหำรท่ีลกูค้ำรับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจำกท่ีโปรแกรมก ำหนด หำกลกูค้ำไม่
สำมำรถรับประทำนอำหำรท่ีทำงทวัร์จดัให้ กรุณำเตรียมอำหำรส ำเร็จรูปสว่นตวัส ำรองมำด้วย 
กรณียกเลิกการเดนิทาง 
- ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 30  วนัขึน้ไป ยึดมดัจ ำ 
- ยกเลกิกำรเดนิทำงไมถ่ึง 30  วนั ยึดเงินคำ่ทวัร์ทัง้หมด 
 (รำคำโปรโมชัน่ไมส่ำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดนิทำงและผู้เดนิทำงได้ในทกุกรณี )     

ช่วงเทศกำลไมส่ำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำงหรือเปล่ียนช่ือผู้เดนิทำงได้*** 
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กรุ๊ปท่ีเดนิทำงต้องกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรือผำ่นตวัแทนในประเทศ หรือตำ่งประเทศ รวมถึงเท่ียวบนิ
พเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไมมี่กำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ คำ่ทวัร์ทัง้หมด 

 
หมายเหตุ 
-           จ ำนวนผู้เดนิทำง ขัน้ต ่ำ ผู้ ใหญ่ 20 ท่ำน (ผู้ใหญ่) ขึน้ไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำอย่ำงน้อย 5 
วนัก่อนกำรเดนิทำง 
-           รำคำนีเ้ป็นรำคำส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทยหรือผู้ถือหนงัสือเดนิทำงไทยเท่ำนัน้ (นกัท่องเท่ียว
ตำ่งประเทศช ำระเพิม่ท่ำนละ 3,000 บำท) 
 -            เท่ียวบนิ รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดย
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสทิธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิทัง้ไปและกลบัโดยมต้ิองแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
-           หนงัสือเดนิทำง ต้องมีอำยเุหลือใช้งำนไมน้่อยกวำ่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพำะผู้ มีจดุประสงค์เดนิทำง
เพ่ือท่องเท่ียว เท่ำนัน้ (หำกหนงัสือเดนิทำงเหลือน้อยกวำ่ 6 เดือนท ำให้ไมส่ำมำรถเดนิทำงได้ทำงบริษัทจะไม่
รับผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทำงบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หำกเกิดกรณีควำมลำ่ช้ำจำกสำยกำรบนิ, กำรประท้วง, กำรนดั
หยดุงำน, กำรก่อจลำจล ภยัธรรมชำต ิหรือกรณีท่ีท่ำนถกูปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำ
เมือง หรือเจ้ำหน้ำท่ีกรมแรงงำนทัง้จำกไทยและตำ่งประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษัทฯ 
-           ทำงบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไมค่รบ อำทิ ไมเ่ท่ียวบำง
รำยกำร, ไมท่ำนอำหำรบำงมือ้ เพรำะคำ่ใช้จ่ำยทกุอย่ำง ทำงบริษัทฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศ
แบบเหมำขำดก่อนออก เดนิทำงแล้ว 
-           ทำงบริษัทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตุ
ท่ีเกิดจำก ควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋รำคำพเิศษ กรณีท่ีท่ำนไมเ่ดนิทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          กำรตดิตอ่ใดๆกบัทำงบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมำย ฯลฯ ต้องท ำในวนัท ำกำรของบริษัทดงันี ้วนั
จนัทร์ - วนัศกุร์ เวลำ 09.00 น. - 18.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำว และวนัหยดุนตัฤกษ์ท่ีรัฐบำลประกำศในปี
นัน้ๆ ถือวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษัท 
-          มคัคเุทศก์ พนกังำน  ไมมี่อ ำนำจในกำรให้ค ำสญัญำใดๆ แทนบริษัททัง้สิน้ เว้นแตมี่เอกสำรลงนำมโดยผู้
มีอ ำนำจขอบริษัทก ำกบัเท่ำนัน้ 
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-           หำกท่ำนท่ีต้องกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทิเช่นเคร่ืองบนิ รถไฟ กรุณำสอบถำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีทกุครัง้
ก่อนท ำกำรออกตัว๋ เพ่ือปอ้งกนัปัญหำเท่ียวบนิลำ่ช้ำ เปล่ียนแปลงไฟล์ทบนิ กำรยกเลกิไฟล์ทบนิ เปล่ียนแปลง
วนัเดนิทำงกรณีเกิดกำรผดิพลำดจำกสำยกำรบนิ  โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำซึ่งอยู่เหนือกำรควบคมุของทำง
บริษัท ทำงบริษัทจะไมรั่บผดิชอบและคืนคำ่ใช้จ่ำยให้ในทกุกรณี 
-           ถ้ำลกูค้ำไมเ่ข้ำร้ำนค้ำช้อปปิง้ตำมท่ีโปรแกรมก ำหนด ทำงแลนด์ปรับเงินคำ่เข้ำร้ำนช็อปร้ำนละ 3,000 
บำท 
           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัห้องวำ่ง ณ วนัเข้ำพกั และโรงแรมท่ี
เข้ำพกั ไม่สำมำรถ CONFIRM ให้ได้ 
 
-           ถ้ำลกูค้ำมีควำมประสงค์ขอแยกตวัจำกทวัร์หรือกำรท่องเท่ียวกบัคณะ ทำงแลนด์ปรับเงินวนัละ 5,000 
บำท/ท่ำน 
-           ขอสงวนสทิธ์ิกำรตดัห้องพกัส ำหรับผู้ ท่ีไมเ่ดนิทำง ผู้ ร่วมเดนิทำงไม่สำมำรถใช้ห้องพกัได้ 
-           ขอสงวนสทิธ์ิส ำหรับลกูค้ำท่ีเดนิทำงท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนัน้ 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน
ได้ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

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

แลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื่อให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (3,000 บาท หรือ 100,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเท่ียว

จริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือ

จากลูกค้าปฎิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลุกค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย                                 

ลูกค้าจะต้องเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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