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ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืน 01 ,02 , 03 ตุลำคม  2560 

 

19.30 – 23.00 น.  คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที ่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมู ิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสำรขำออก เคำน์เตอรส์ำยกำร

บนิ  EASTAR JET // JEJU AIR // T’WAY   หน้ำเคำน์เตอรเ์ชค็อนิ ……. ใกลป้ระตูทำงเขำ้หมำยเลข …… โดยมเีจำ้หน้ำทีจ่ำก

บรษิทัฯคอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก ในเรือ่งของเอกสำร 

 

 

 

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 
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22.30-01.50 ออกเดนิทำงสูป่ระเทศเกำหล ีโดยสำยกำรบนิ  EASTAR JET  โดยเทีย่วบนิ ZE.......  หรอืเทยีบเท่ำ // JEJU 

AIR // JIN AIR // T’WAY  เป็นสำยกำรบนิโลวค์อส มมีำตรำฐำนควำมปลอดภยัระดบัสำกล สำยกำรบนิโลวค์อสไมเ่ส

รฟิอำหำรบนเครื่องบนิ เสรฟิเป็นน ้ำเปล่ำเท่ำนัน้ // น ้ำหนกักระเป๋ำ 15 กโิลกรมั /ท่ำน/1ชิน้ (ขอสงวนสทิธิก์ำร

เปลีย่นแปลงสำยกำรบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ) 

 

 

06.20-10.10 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิอนิชอน  ประเทศเกำหล ี(กรณุาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลา

ทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี 

 น ำท่ำนเดนิทำงสูท่่ำเรอืเฟอรร์ี ่ ขำ้มฟำกไปยงั เกาะนามิ (Nami Island) ชมทวิทศัน์ของธรรมชำต ิ ซึง่เคยใชเ้ป็น 

สถำนทีถ่่ำยท ำละครเกำหลยีอดฮติ “เพลงรกัในสำยลมหนำว (Winter Love 

Song)” และเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำละครเกำหลอีกีหลำยๆเรื่อง เกำะนำมมิรีปูรำ่ง

เหมอืนใบไมท้ีล่อยอยูท่ำงตอนเหนือของแมน่ ้ำฮนั ใหอ้สิระท่ำนไดเ้ดนิเล่น 

ผำ่นแนวตน้สนทีส่งูเสยีดฟ้ำ แนวตน้เกำลดั หรอืเลอืกนัง่ที่มำ้นัง่รมิฝัง่แมน่ ้ำ

เพื่อชมบรรยำกำศสดุโรแมนตกิใตเ้งำไม ้ มองดสูตัวน้์อยใหญ่ต่ำงๆ เช่น 

นกกระจอกเทศ กระต่ำย กระรอก เป็ด แวะคำรวะสสุำนท่ำนนำยพลนำม ิและ

เกบ็ภำพอนัแสนประทบัใจกลบัไปฝำกคนทำงบำ้น เมื่อไดเ้วลำอนัสมควรน ำ

ท่ำนนัง่เรอืกลบัมำยงัฝัง่ 

 อำหำรกลำงวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ทคัคำลบี ้อำหำรยอดนิยมอกีชนิดหน่ึง ของคนเกำหล ีน ำไก่ บำรบ์คีวิ ผกัต่ำงๆ ผดั

รว่มกบัซอสบำรบ์คีวิเกำหลใีนกระทะแบน วธิกีำรทำนโดยหอ่กบัผกักำดแกว้เกำหล ีเมื่อทำนไประยะหน่ึงจะน ำขำ้วสวย

และสำหรำ่ยแหง้มำผดัรวมกบัทคัคำลบีเ้พื่อใหเ้กดิอำหำรชนิดใหม ่ คอื ทคัคำลบีโ้ปคมีหรอืขำ้วผดัทคัคำลบีท้ีท่ ัง้หอม 

อรอ่ย เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีง 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    เกาะนามิ  - พิตต้ี ฟรองซ ์ - หอคอยกรงุโซล  - โซลโล 7017 
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 จำกนัน้พำทุกเขำ้เดนิทำงสู ่  หมู่บ้านฝรัง่เศส Petite France เป็นหมูบ่ำ้นขนำดเลก็มี

พืน้ทีไ่มม่ำกนกั สถำปนิกได้ ตกแต่งภำยในรวมไปถงึใชว้สัดกุำรก่อสรำ้ง หลงัคำ หน้ำต่ำง 

พืน้ ล้วนตกแต่งออกมำในแนวฝรัง่เศส ตำมชื่อของหมูบ่ำ้น เป็นจุดขำยของทีน่ี่ โดยเหมำะกบั

ชื่อ LA PETIT’ ซึง่เป็นภำษำฝรัง่เศส ทีม่คีวำมหมำยวำ่ “เลก็และน่ำรกั” หรอืเรยีกอกีอยำ่งวำ่ 

เจำ้ชำยน้อย ท ำใหบ้ำงคนเรยีกว่ำหมูบ่ำ้นฝรัง่เศส แหง่เจำ้ชำยน้อยซึง่ท ำใหด้มูคีวำมน่ำรกั

มำก บรรยำกำศภำยในจะออกแนวโรแมนตคิผสมกบักลิน่ไอสไตล์ฝรัง่เศสแบบสดใส สสีนั

งดงำม เน่ืองจำกดำ้นในหมูบ่ำ้น Petite France น้ี จะถูกแบ่งเป็นบำ้นหลำยๆหลงัทีม่สีสีดใส 

มรีำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ และรำ้นน ้ำหอมขนำดเล็ก มสีวนดอกไมน้ำนำชนิดทีอ่อกดอกตำม

ฤดกูำลต่ำงๆ ไปเที่ยวช่วงไหน ตอ้งไดเ้หน็ดอกไมต้ำมฤดกูำลของทีน่ี่แน่นอน ท ำใหช้่วยเพิม่สสีนัใหก้บัหมูบ่ำ้นฝรัง่เศส 

และสรำ้งควำมโรแมนตกิแก่ผูม้ำเยอืน และสถำนทีแ่หง่น้ียงัเป็นทีถ่่ำยท ำซรียีเ์กำหลยีอดฮติหลำยเรื่อง อำทเิช่น ”Who 

You Came From The Star ” 
 

จำกนัน้น ำท่ำนเทีย่วชม หอคอยกรงุโซล N Tower ซึง่อยูบ่นภูเขำนัมซำน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีสู่งทีส่ดุในโลก 

ทีฐ่ำนของหอคอยมสีิง่ที่น่ำสนใจต่ำงๆ เช่น ศำลำแปดเหลี่ยมปำลกัก๊จอง 

สวนพฤกษชำต ิอำคำรอนุสรณ์ผูร้กัชำต ิอนั ชุง กุน นอกจำกน้ีโซลทำว

เวอรย์งัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำละครเกำหลแีนวน่ำรกัๆ เรื่อง “กบัดกัหวัใจยยั

แมม่ด” อสิระใหทุ้กท่ำนไดเ้ดนิเล่นและถ่ำยรูปคู่หอคอยตำมอธัยำศยัหรอื

คลอ้งกุญแจคูร่กั (ไมร่วมคำ่ขึน้ลฟิท)์ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่  "โซลโล 7017" Seoullo 7017 ซึง่เป็นทำงเดนิ

ลอยฟ้ำบรเิวณกลำงกรงุโซล ไดเ้ปิดตวัใน เดอืนพฤษภำคม 2560เป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วแหง่ใหม ่ โซลโล 7017 ในอดตีเคยเป็นถนนทีเ่ป็นสะพำนขำ้มแยก 

สรำ้งขึน้ตัง้แต่ปี 1970 และใชง้ำนมำเรื่อยๆ จนกระทัง่ปี 2017 ตรวจสอบแลว้

พบวำ่เสื่อมประสทิธภิำพ ไมส่ำมำรถใชง้ำนเป็นถนนได ้เน่ืองจำกไมป่ลอดภยั 

ทำงผูว้ำ่กำรกรงุโซลจงึมแีนวคดิปิดกำรใชถ้นนและปรบัเปลีย่นมำเป็นสถำนที่

ท่องเทีย่วใหช้ำวเกำหลใีตแ้ละนักท่องเทีย่วไดม้ำพกัผอ่นชมววิกรงุโซลโดยไมม่ี

คำ่ใชจ้ำ่ยจงึน ำเลข 70 จำกเลขสองตวัทำ้ยของปีทีส่รำ้ง และ 17 จำกเลขสองตวั

ทำ้ยของปีทีปิ่ดใชง้ำน มำใชเ้ป็นชื่อแลนดม์ำรค์แหง่น้ี 

อำหำรเยน็บรกิำรท่ำนดว้ย  เมนู คำลบ ิ( Kalbi) อำหำรเกำหลแีบบป้ิงยำ่งทีม่ชีื่อเสยีงของเกำหล ีเป็นกำรน ำเน้ือหมมูำ

หมกักบัเครื่องปรงุจนเน้ือนุ่ม แล้วจงึน ำไปย่ำงบนแผน่โลหะทีถู่กเผำจนรอ้น ตอนยำ่งเน้ือนัน้จะยำ่งเป็นชิน้โต

พอสมควร พอใกลส้กุแลว้กต็อ้งใช้กรรไกรตดัเป็นชิน้พอดคี ำ ทำนกบัเครื่องเคยีงจ ำพวกผกั กระเทยีม 
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ทีพ่กั น ำท่ำนเขำ้สูท่ี่พกั Shilla Stay Hotel  หรอื เทยีบเท่ำ / ระดบั 3 ดำว 

  

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงต่อที ่ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์หง่ธรรมชำต ิ

ผำ่นผลงำนกำรวจิยัมำกมำยจำกมหำวทิยำลยัแหง่ชำตโิซล ประเทศเกำหลใีต ้มี

สรรพคณุช่วยลดไขมนัและน ้ำตำลในกระแสเลอืด ป้องกนักำรเกดิเสน้เลอืดตบี 

แตก ตนั และสำมำรถลำ้งสำรพษิในรำ่งกำย เพื่อเพิม่ภูมติำ้นทำนและท ำใหอ้ำยุ

ยนืแบบชำวเกำหล ีซึง่ก ำลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัควำในิยมจำกคนในประเทศเกำหลเีป็นอยำ่งมำก 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู ่ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์Midam Cosmetic  ประเภทเวช

ส ำอำงคท์ีห่มอศลัยกรรมเกำหลี รว่มออกแบบมำกมำย เช่น ผลติภณัฑบ์ ำรงุผวิหน้ำ 

เครื่องส ำอำงค ์หลำกหลำยแบรนด ์และอื่นๆอกีมำกมำย อำทเิช่น B2B ,Closee 

Dr.,Rojukiss ,etc นอกจำกน้ียงัมคีรมีทีโ่ดง่ดงั  อำทเิช่น ครมีเมอืกหอยทำก , เซรัม่

พษิง ู, ครมีโบทอ็ก , Aloevera Gel . ครมีน ้ำแตก , BB Cream , etc 

จำกนัน้พำท่ำนสู ่ HONGDAE SHOPPING STREET  ศูนยร์วมเครื่องส ำอำงค ์

ผลติภณัฑบ์ ำรงุผวิพรรณ  ผลติภณัฑ ์บ ำรงุผวิหน้ำ หลำกหลำยแบรนดด์งัทีก่ ำลงัเป็นที่

นิยมในเกำหล ีเช่น ETUDY , SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. 

THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มใีหท้่ำนไดเ้ลอืกซื้ออยำ่งมำกมำย 

และยงัสำมำรถมอบเป็นของฝำกใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้กีดว้ย 

อำหำรกลำงวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอำหำรเกำหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจำนใหญ่น้ีประกอบ

ไปดว้ย ไก่ชิน้โต วุน้เสน้เกำหลน้ีีมลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท ำจำกมนัฝรัง่ท ำใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลำ้กบั

ซอสสตูรเฉพำะ เสริฟ์พรอ้มขำ้วสวยรอ้นๆ  กำรรบัประทำนใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี ำ รบัรอง

ตอ้งตดิใจ 

วนัท่ีสามของการเดินทาง       รา้นน ้ามนัสน  - ศนูยเ์ครือ่งส าอางค ์ - ชอ็ปป้ิง ย่านฮงแด  - พระราชวงัถอ็กซูกงุ  -  

                                                ลอ็ตเต้ โซล สกาย  - สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์
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พำท่ำนเยีย่มชม พระราชวงัถอ็กซกูงุ (Deosugung Palace) ซึง่แปลวำ่ พระรำชวงัแหง่ควำมอำยุยนืนำนและมัง่คง 

ทีไ่ดร้บักำรพระรำชทำนชื่อจำกกษตัรยิช์ุนจอง เป็นทีป่ระทบัของเจำ้ชำยวอน

ชำน ระหว่ำงปี 1454 – 1488  จนถงึกษตัรยิโ์กจอง กษตัรยิก่์อนองคส์ดุทำ้ยของ

รำชวงศ์โชชอนกถ็ูกบงัคบัใหส้ละรำชสมบตัทิีน่ี่โดยญี่ปุ่ น ในปี 1907 และ

พระองคก์ท็รงประทบัอยูท่ีน่ี่จนสิน้พระชนม ์ในปี ค.ศ.1919 พระรำชวงัน้ีตัง้อยู่

ตรงขำ้มกบั ศำลำว่ำกำรเมอืงแหง่กรงุโซล (City  Hall) มปีระตูทำงเขำ้ทีส่วยงำม คอืประตูแทฮนัมุน (Daehanmun 

Gate) ภำยในมพีระทีน่ัง่ซุงวำจอน (Junghwajeon) หนัหน้ำไปทำงทศิใต ้บรเิวณรอบก ำแพงดำ้นหน้ำพระรำชวงั มี

ช่ำงแกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักลึ และมกีำรแสดงพธิเีปลีย่นเวรยำมหน้ำประตูพระรำชวงั 

พำทุกท่ำนเดนิทำงสู ่ LOTTE SEOUL SKY (ลอ็ตเต้ โซล สกาย) ตัง้อยูใ่จกลำงกรงุโซล เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุในเกำหลี

และสงูเป็นอนัดบัที ่5 ของโลกมทีัง้หมด 123 ชัน้ ควำมสงูอยูท่ีป่ระมำณ 555  

เมตร  เรยีกไดว้่ำเป็นแลนดม์ำรค์แหง่ ใหมข่องกรงุโซล ส ำหรบัหอชมววิ 

“Seoul Sky” ซึง่ไดถู้กบนัทกึใหเ้ป็นหอชมววิทีส่งูเป็นอนัดบัสำมของโลก 

และจะเปิดใหเ้ขำ้ชมในเดอืนเมษำยน 2017 ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 117-123 ของ

ตกึทีส่งูทีส่ดุในโซลอยำ่ง “Lotte World Tower”  Seoul Sky นัน้ไดท้ ำลำย 3 

สถติขิอง Guinness World Records อยำ่งแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้ำที่อยูส่งู

ทีส่ดุในโลก” บนชัน้ 118, “ลฟิตท์ีเ่รว็ทีส่ดุในโลก” ทีม่คีวำมเรว็ถงึ 600 เมตร

ต่อนำท ีและสดุทำ้ยคอื “ระยะทำงของลฟิตท์ีย่ำวทีส่ดุในโลก” Seoul Sky 

ถูกดไีซน์ภำยใตค้อนเซป็ต ์“The Beauty and Pride of Korea" (ควำมงำมและควำมภำคภูมใิจของเกำหล)ี 

น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู ่สวนสนุกลอ็ตเต้เวล์ิด LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในรม่ขนำดใหญ่ทีต่ ัง้อยูท่ีเ่ขตชมัซลิ 

(Jamsil) ในกรงุโซล ทีน่ี่มทีัง้สวนสนุกในรม่ ซึง่จดัไดว้่ำเป็นสวนสนุก

ในรม่ทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุแหง่หน่ึงในโลกเลยกว็ำ่ได ้และมโีซนสวนสนุก

กลำงแจง้ ทีส่รำ้งเป็นเกำะอยูก่ลำงทะเลสำบซอกชน (Seokchon 

Lake สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแหง่น้ี กค็อืแรคคูนทีช่ื่อ Lotty และ 

Lorry ทัง้คูเ่ป็นแฟนกนั สวนสนุกแหง่น้ี มกีำรแบ่งพืน้ทีเ่ป็น 2 โซน

ใหญ่ๆ คอื สวนสนุกในรม่ Lotte World Adventure เครื่องเล่นสว่น

ใหญ่ของโซนน้ีจะเน้นหนักส ำหรบัเดก็เลก็บวกกบัมลีำนสเกต็น ้ำแขง็

ไวบ้รกิำรพรอ้มทัง้ยงัเชื่อมต่อกบั พพิธิภณัธพ์ืน้บำ้นลอ็ตเตเ้วลิด ์

(Lotte World Folk Museum) สว่นอกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงัดำ้นนอกสู ่Magic Island เตม็ไปดว้ย

เครื่องเล่นหวำดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่ำงๆ ใหไ้ดส้นุกสนำนกนัตลอดทัง้สีฤ่ด ูมำดเูครื่องเล่นผำดโผนกนับำ้งดกีวำ่ 

GYRO DROP คอื 1 ใน 4 ของเครื่องเล่นแนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ที่คนชอบควำมหวำดเสยีวและทำ้ทำยไมค่วรพลำด 
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อสิระอำหำรเยน็ ณ ลอ็ตเตเ้วลิ์ด 

 ทีพ่กั น ำท่ำนเขำ้สูท่ี่พกั Shilla Stay Hotel  หรอื เทยีบเท่ำ / ระดบั 3 ดำว 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 

 อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วนั  ใช้เวลำคุม้คำ่เตม็วนั เขำ้สูช่่วงเวลำช้อปกระหน ่ำ ในยำ่นสรรพสนิคำ้

ทนัสมยัชัน้น ำ เปิดมมุมองเกำหลแีบบใหม ่อิม่อรอ่ย กบัอำหำรเกำหลนีำนำชนิด เรยีนรูว้ฒันธรรมของชำวเกำหลใีต้ 

- ชอ้ปป้ิงทีย่ำ่นเมยีงดง Myeong-dongตัง้อยูใ่จกลำงกรงุโซล เป็นยำ่นชอ้ปป้ิงทีฮ่ติและคกึคกัทีสุ่ดของกรุงโซล ดงึดดู

นกัท่องเทีย่วไดม้ำกกวำ่ 1 ลำ้นคนต่อวนั อกีทัง้ยงัสำมำรถเดนิทำงไดส้ะดวก นบัวำ่เป็นศูนยก์ลำงของกำรเมอืง 

เศรษฐกจิ และวฒันธรรมเลยทเีดยีว ภำยในตลำดเมยีงดงเตม็ไปดว้ยรำ้นคำ้ และรำ้นอำหำรนบัไมถ่ว้น เป็นหน่ึงใน

สถำนทีย่อดฮติของนกัท่องเทีย่วและนกัชอ้ป 

 

 

 
 

- ชอ้ปป้ิงทีย่ำ่นตลำดทงแดมนุ  Dongdaemun Market  ชอ้ปป้ิงทีย่ำ่นตลำดทงแดมนุ ส ำหรบั Dongdaemun นัน้ไดช้ื่อ

วำ่เป็นแหล่งชอ็ปป้ิงยอดนิยมของนกัท่องเทีย่ว เพรำะวำ่มนัเป็นแหล่งชอ็ปป้ิงสนิคำ้รำคำถูก ทีค่ลำ้ยๆ กบัแถวประตูน ้ำ  

ท ำใหเ้ป็นสถำนทีช่อ็ปป้ิงทีไ่ม่วำ่จะมำเทีย่วเกำหลดีว้ยตนเองหรอืมำกบักรุ๊ปทวัรต์อ้งมำเยอืนย่ำนน้ี เพรำะวำ่สนิคำ้ทีม่ ี

จ ำหน่ำยกนัอยำ่งมำกมำยนัน้ล้วนเป็นทีร่ำคำที่น่ำประทบัใจและสรำ้งควำมสนุกสนำนใหก้บัขำชอ็ปชำวไทย  

 

 

 

 

 

***อำหำรกลำงวนัและอำหำรเยน็ อสิระตำมอธัยำศยัเพื่อใหท้่ำนใชเ้วลำไดอ้ยำ่งคุม้คำ่*** 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง อิสระตามอธัยาศยั 
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ทีพ่กั  น ำท่ำนเขำ้สูท่ี่พกั Shilla Stay Hotel  หรอื เทยีบเท่ำ / ระดบั 3 ดำว 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหมล่่ำสดุของเกำหล ีโดยมกีำรจด

ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแล้ว เป็นสมนุไพร เมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนำมู) ทำงกำรแพทยเ์รยีกวำ่ 

ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี ำหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลำ้ ชำ กำแฟ น ้ำอดัลม ฯลฯ เมลด็

ฮอตเก จะช่วยในกำรลำ้งสำรพษิที่ตกคำ้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยูภ่ำยในผนงัของตบัหรอืไต 

ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่ำนแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดตี่อสขุภำพรำ่งกำยของท่ำนเอง 

 จำกนัน้น ำท่ำนสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแหง่น้ีรฐับำลรบัรอง

คณุภำพวำ่ผลติจำกโสมทีอ่ำย ุ6 ปี ซึง่ถอืวำ่เป็นโสมทีม่คีณุภำพดทีีสุ่ด  

ภำยในจะมเีจำ้หน้ำทีใ่หค้วำมรูเ้กีย่วกบัโสมพรอ้มอธบิำยคณุภำพและ

ผลติภณัฑท์ีผ่ลดิจำกโสม ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภำพดทีีส่ดุและรำคำ

ถูก กลบัไปบ ำรงุรำ่งกำยหรอืฝำกญำตผิูใ้หญ่ทีท่่ำนรกัและนบัถอื 

 จำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษทีี ่ดิวต้ีฟรี  มสีนิคำ้ชัน้น ำปลอดภำษใีหท้่ำนเลอืกซือ้มำกมำยกวำ่ 

500 ชนิด ทัง้ น ้ำหอม เสือ้ผำ้ เครื่องส ำอำง กระเป๋ำ 

แวน่ตำ นำฬกิำ กลอ้งถ่ำยรปู และเครื่องประดบั ฯลฯ 

หลำกหลำยแบรนดช์ัน้น ำ อำธเิช่น  MCM , PRADA 

, SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS 

VUITTON ,SK II และอื่นๆอกีมำกมำย 

อำหำรกลำงวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชำบู ชำบู (Shabu Shabu) จะเป็นกำรน ำผกัหลำกหลำยชนิด เหด็ต่ำงๆ โอเดง้ 

เน้ือหมรูวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้ำซุปรอ้นๆ สตูรเฉพำะของแต่ละรำ้น แลว้ตม้จนเดอืด ก่อนจะเริม่

รบัประทำน กจ็ะน ำอุดง้ลงตม้อกีครัง้ จะทำนพรอ้มกบัขำ้วสวย เมนูชำบูชำบู ถอืไดว้ำ่เป็นรำยกำรอำหำรทีข่ำดไมไ่ดใ้น

โปรแกรมทวัรเ์กำหล ีเพรำะรสชำตขิองน ้ำซุป ผกัต่ำงๆในหมอ้ ท ำใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลำยท่ำน หำกท่ำนใดทำนรส

จดัหน่อย กส็ำมำรถขอน ้ำจิม้เกำหล ีหรอืน ้ำจิม้สกุี ้ทีคุ่ณจะอดใจไม่ได ้

วนัท่ีห้าของการเดินทาง รา้นค้าสมุนไพร  - ศนูยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี  - หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย  - ซุปเปอรม์ารเ์กต็  - กรงุเทพฯ 
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จำกนัน้พำทุกท่ำนชมควำมน่ำรกัและควำมสวยงำมของ "หมู่บ้านแห่งเทพนิยาย" หรอื "ดงฮวำมำอลึ"  เป็นหมูบ่ำ้น

ทีแ่สนจะธรรมดำหมูบ่ำ้นหน่ึงมผีูค้นอำศยัอยูจ่รงิๆ  ค ำถำมทีทุ่กคนสงสยั “ท ำไมจงึชื่อวำ่ หมูบ่ำ้นเทพนิยำย” เพรำะ

หมูบ่ำ้นน้ีถูกตกแต่ง ประดบัประดำ และวำดสสีนัใหห้มูบ่ำ้นแสนจะธรรมดำกลำยเป็นหมูบ่ำ้นแหง่เทพนิยำย มนิียำย

โดง่ดงัหลำยเรื่อง อำทเิช่น สโนวไ์วทก์บัคนแคระทัง้ 7 , หนูน้อยหมวกแดง, ปีเตอรแ์พน, อะลำดนิกบัตะเกยีงวเิศษ  

ฯลฯ รวมอยูใ่นหมูบ่ำ้นแหง่น้ีซึง่เหมำะแก่กำรถ่ำยรปูและเดนิเล่น ดว้ยสสีนัทีส่ดใส สะดุดตำ สวยงำมเหมอืนสตูดโิอ

ถ่ำยรปูขนำดใหญ่ ทีไ่ม่วำ่จะเดนิไปทำงไหน กถ็่ำยรปูได ้ท ำใหท้ี่แห่งน้ีกลำยเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดฮติ มชีื่อเสยีงใน

เมอืงอนิชอนอยำ่งรวดเรว็ 

  

 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู ่รำ้นละลำยเงนิวอนหรอื Supermarket ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกำหลหีลำกชนิด อำธเิช่น 
ขนมขบเคีย้ว ชอ็กโกแลค็ กมิจ ิมำมำ่ รวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถ้วยใสข่ำ้ว กระทะ ซอสปรงุรส และ

ของฝำกของทีร่ะลกึมใีหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้มำกมำย พรอ้มมบีรกิำรบรรจกุล่องตำมเงื่อนไขของรำ้น 

 

 

 

 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนสูส่นำมบนิอนิชอนเพื่อเตรยีมตวัเดนิทำงกลบักรงุเทพฯ   

17.30-20.40 น. เหนิฟ้ำกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสำยกำรบนิ  EASTAR JET  เทีย่วบนิที ่ZE…. หรอืเทยีบเท่ำ // 

JEJU AIR //    JIN AIR // T’WAY (ขอสงวนสทิธิก์ำรเปลีย่นแปลงสำยกำรบนิโดยมติอ้งแจง้ให้

ทรำบล่วงหน้ำ) 

  21.30-00.35 น. เดนิทำงถงึท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบั 

*สำยกำรบนิมกีำรเปลีย่นแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ำกนั น ้ำหนกักระเป๋ำ 15 กโิลกรมั / 1 ชิน้ 

                          *******************************************************************************************************  
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***กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศทีร่ะบุใน

รำยกำรเดนิทำง ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่ำบรกิำรไมว่่ำกรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่

อยู่นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ อุบตัเิหตุ 

ภยัธรรมชำต ิกำรนดัหยุดงำน กำรจรำจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือกำรควบคมุของ

บรษิทั และเจำ้หน้ำที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบใหเ้สยีเวลำในกำรท่องเทีย่วทีร่ะบใุนโปรแกรม ผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถเรยีกรอ้ง

ค่ำเสยีหำย วำ่ดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่ำเสยีเวลำ ค่ำเสยีโอกำส และค่ำใชจ้่ำยทีล่กูคำ้และบรษิทัจ่ำยไปแลว้ 

 

 

  
 
เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      ราคาปกตชิ าระเงนิมดัจ า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. สว่นทีเ่หลอืช าระเตม็จ านวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทีไ่ม่ช าระยอดเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด 
รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่าทา่นสละสทิธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
ราคาน้ีรวม 
-           ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-           ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี 
-            ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-           ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 3 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ เดก็ไม่
เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

ตุลำคม : 1-5 , 2-6 12,900.-/คน  

5,900.- 
 

ตุลำคม :  3-7 13,500.-/คน 
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-            ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 
-           ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
            (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-           ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรุณาขอเอกสาร
จากสถานพยาบาลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
ราคาน้ีไม่รวม 
-           ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 900 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-           ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร 
และ เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-           ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-           ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-           ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) 
ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีม
เอกสารและด าเนินการยื่นวซี่าดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่อง
แจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
-           ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถ
รบัประทานอาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ า 
 ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีนกัท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี )    
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุป๊ทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น 
Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
 
 
    หมายเหต ุ
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั
ก่อนการเดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างชาตชิ าระ
เพิม่ท่านละ 3,000 บาท) 
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 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย
ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อ
ท่องเทีย่ว เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ
ใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุด
งาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, 
ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที่
เกดิจาก ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบรษิทัดงันี้ วนั
จนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ 
ถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มทอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท า
การออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณี
เกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะ
ไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้
พกั ไม่สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/
ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร่้วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
ในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แลว้ทัง้หมด 
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***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสาย

การบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็นนักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม SUPER SAVE+ ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-

กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทาง

ท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้

จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลกูค้าปฎิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกุค้าไม่ผา่น

กองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวั

กลบัประเทศไทย                             

    ลกูค้าจะต้องเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทาง

ทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบั

คณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียว

อย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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