
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

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

ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรที  - ล๊อตเต ้โซล สกาย  - สวนสนุกลอ็ตเตเ้วลิด ์-  พระราชวงัถอ็กซกูุง  -  

หอคอยกรุงโซล - รา้นสมุนไพร  - รา้นละลายเงนิวอน  - ศนูยโ์สม  - ดวิตีฟ้ร ี– ตลาดเมยีงดง 

ก าหนดการเดนิทาง เดอืน 20 สงิหาคม – 30 พฤศจกิายน 2560 

 

 



 
 
 

 

 

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

เวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหลี)  

 

 

 

 
 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู ่  หมู่บ้านฝรัง่เศส Petite France เป็นหมูบ่า้นขนาดเลก็มพีืน้ทีไ่มม่ากนัก 

สถาปนิกไดต้กแต่งภายในรวมไปถงึใชว้สัดุการก่อสรา้ง หลงัคา หน้าต่าง พืน้ ลว้นตกแต่งออกมาในแนวฝรัง่เศส ตาม

ชื่อของหมูบ่า้น เป็นจุดขายของที่น่ี โดยเหมาะกบัชื่อ LA PETIT’ ซึง่เป็นภาษาฝรัง่เศส ทีม่คีวามหมายวา่ “เลก็และ

น่ารกั” หรอืเรยีกอกีอยา่งว่า เจา้ชายน้อย ท าใหบ้างคนเรยีกวา่หมูบ่า้นฝรัง่เศส แหง่เจา้ชายน้อยซึง่ท าใหด้มูคีวาม

น่ารกัมาก บรรยากาศภายในจะออกแนวโรแมนติกผสมกบักลิน่ไอสไตลฝ์รัง่เศสแบบสดใส สสีนังดงาม เน่ืองจากดา้น

ในหมูบ่า้น Petite France น้ี จะถูกแบ่งเป็นบ้านหลายๆหลงัทีม่สีสีดใส มรีา้นอาหาร รา้นกาแฟ และรา้นน ้าหอมขนาด

เลก็ มสีวนดอกไมน้านาชนิดทีอ่อกดอกตามฤดูกาลต่างๆ ไปเทีย่วช่วงไหน ตอ้งไดเ้หน็ดอกไมต้ามฤดกูาลของทีน่ี่

แน่นอน ท าใหช้่วยเพิม่สสีนัใหก้บัหมูบ่า้นฝรัง่เศส และสรา้งความโรแมนตกิแก่ผูม้าเยอืน และสถานที่แหง่น้ียงัเป็นที่

ถ่ายท าซรีสีเ์กาหลยีอดฮติหลายเรื่อง อาทเิช่น ”Who You Came From The Star ” 

พรอ้มเสริฟ์ดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) เป็นเมนูหมอ้ไฟรอ้นๆ จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด 

เหด็ต่างๆ เบคอนหมรูวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แล้วตม้จนเดอืด ก่อนจะ

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 

 



 
 
 

 

เริม่รบัประทาน พรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ   เมนูชาบูชาบู ถอืไดว้า่เป็นรายการอาหารทีข่าดไมไ่ดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ี

เพราะรสชาตขิองน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน อรอ่ยและไดป้ระโยชน์อกีดว้ย 

 น าท่านเดนิทางสูท่่าเรอืเฟอรร์ี ่ขา้มฟากไปยงั เกาะนามิ (Nami Island) ชมทวิทศัน์ของธรรมชาต ิซึง่เคย

ใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลยีอดฮติ “เพลงรกัในสายลมหนาว (Winter 

Love Song)” และเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลอีกีหลายๆเรื่อง เกาะนามมิี

รปูรา่งเหมอืนใบไมท้ีล่อยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าฮนั ใหอ้สิระท่านไดเ้ดนิ

เล่น ผา่นแนวตน้สนทีส่งูเสยีดฟ้า แนวต้นเกาลดั หรอืเลอืกนัง่ทีม่า้นัง่รมิฝัง่

แมน่ ้าเพื่อชมบรรยากาศสุดโรแมนตกิใตเ้งาไม ้มองดสูตัวน้์อยใหญ่ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด 

แวะคารวะสสุานท่านนายพลนาม ิและเกบ็ภาพอนัแสนประทบัใจกลบัไปฝากคนทางบา้น เมื่อไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน

นัง่เรอืกลบัมายงัฝัง่ 

 จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่  "โซลโล 7017" Seoullo 7017 ซึง่เป็น

ทางเดนิลอยฟ้าบรเิวณกลางกรงุโซล 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 คาลบ ิ( 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 ้มสีรรพคุณช่วยลดไขมนั

และน ่าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถ

ลา้งสารพษิในรา่งกาย เพื่อเพิม่ภูมติ้านทานและท าใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหล ี

ซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  รา้นน ้ามนัสน  - ศนูยเ์ครือ่งส าอางค ์ - ชอ็ปป้ิง ย่านฮงแด  - ลอ๊ตเต้ โซล สกาย  -  

                                            สวนสนุกลอ็ตเต้เวล์ิด 
 



 
 
 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์Midam Cosmetic  ประเภทเวชส าอางคท์ีห่มอ 

ศลัยกรรมเกาหลรีว่มออกแบบมากมาย เช่น ผลติภณัฑบ์ ารงุผวิหน้า เครอืง

ส าอางค ์หลากหลายแบรนด ์และอื่นๆอกีมากมาย อาทเิช่น B2B ,Closee 

Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียงัมคีรมีทีโ่ดง่ดงั  อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก , 

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

 

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. 

อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูพลุโกก ิส่วนผสมของเมนูน้ี คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ี

ฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ 

คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรงุรสสาหรา่ย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อรอ่ยกบัเมนูอาหารน้ีอยา่ง

แน่นอน 

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 อยา่งแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้าทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในโลก” 

บนชัน้ 118, “ลฟิตท์ีเ่รว็ทีส่ดุในโลก” ทีม่คีวามเรว็ถงึ 600 

เมตรต่อนาท ีและสุดทา้ยคอื “ระยะทางของลฟิตท์ีย่าวทีส่ดุในโลก” Seoul Sky ถูกดไีซน์ภายใตค้อนเซปท ์“The 

Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภูมใิจของเกาหล)ี 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่สวนสนุกลอ็ตเต้เวล์ิด LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในรม่ขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยูท่ี่

เขตชมัซลิ (Jamsil) ในกรงุโซล ที่น่ีมที ัง้สวนสนุกในรม่ ซึง่จดัไดว้่าเป็น

สวนสนุกในรม่ทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุแหง่หน่ึงในโลก เลยกว็า่ได ้และมโีซน

สวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้งเป็นเกาะอยูก่ลางทะเลสาบซอกชน 

(Seokchon Lake สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแหง่น้ี กค็อืแรคคูนทีช่ื่อ 

Lotty และ Lorry ทัง้คูเ่ป็นแฟนกนั สวนสนุกแหง่น้ี มกีารแบ่งพืน้ทีเ่ป็น 

2 โซนใหญ่ๆ คอื สวนสนุกในรม่ Lotte World Adventure เครื่องเล่น



 
 
 

 

สว่นใหญ่ของโซนน้ีจะเน้นหนักส าหรบัเดก็เลก็บวกกบัมลีานสเกต็น ้าแขง็ไวบ้รกิารพรอ้มทัง้ยงัเชื่อมต่อกบั พพิธิภณัธ์

พืน้บา้นลอ้ตเตเ้วลิด ์(Lotte World Folk Museum) สว่นอกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงัดา้นนอกสู ่

Magic Island เตม็ไปดว้ยเครื่องเล่นหวาดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ใหไ้ดส้นุกสนานกนัตลอดทัง้สีฤ่ด ูมาดเูครื่องเล่น

ผาดโผนกนับา้งดกีวา่ GYRO DROP คอื 1 ใน 4 ของเครื่องเล่นแนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ที่คนชอบความหวาดเสยีวและ

ทา้ทายไมค่วรพลาด 

เยน็  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่น้ีประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้

โต ผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใช้กรรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้

เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

ทีพ่กั พาทุกท่านเขา้พกัที ่Lucebridge  Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 พาท่านเยีย่มชม พระราชวงัถอ็กซกูงุ (Deosugung Palace) ซึง่แปลวา่ พระราชวงัแหง่ความอายุยนืนาน 

และมัง่คง ทีไ่ดร้บัการพระราชทานชื่อจากกษตัรยิช์ุนจอง เป็นที่

ประทบัของเจา้ชายวอนชาน ระหว่างปี 1454 – 1488  จนถงึ

กษตัรยิโ์กจอง กษตัรยิก่์อนองคส์ุดทา้ยของราชวงศโ์ชชอนกถ็ูก

บงัคบัใหส้ละราชสมบตัทิีน่ี่โดยญี่ปุ่ น ในปี 1907 และพระองคก์ท็รง

ประทบัอยูท่ีน่ี่จนสิน้พระชนม ์ในปี ค.ศ.1919 พระราชวงัน้ีตัง้อยู่

ตรงขา้มกบั ศาลาว่าการเมอืงแหง่กรงุโซล (City  Hall) มปีระตู

ทางเขา้ทีส่วยงาม คอืประตูแทฮนัมนุ (Daehanmun Gate) ภายในมพีระทีน่ัง่ซุงวาจอน (Junghwajeon) หนัหน้าไป

ทางทศิใต ้บรเิวณรอบก าแพงดา้นหน้าพระราชวงั มชี่างแกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักลึ และมกีารแสดงพธิเีปลี่ยนเวร

ยามหน้าพระตูพระราชวงั 

 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

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง พระราชวงัถอ็กซูกงุ  - หอคอยกรงุโซล  - รา้นค้าสมุนไพร  - ซุปเปอรม์ารเ์กต็  - 
                                             ศนูยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี – เมียงดง - กรงุเทพฯ 

 



 
 
 

 

ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิที่ตกคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่าน

แขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดตี่อสขุภาพรา่งกายของท่านเอง 

 จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด 

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 

 อาหารกลางวนั  อสิระอาหารกลางทีต่ลาดเมยีงดง 

 จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงท่ีย่านเมียงดง ไดช้ื่อวา่เป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะ

มวียัรุน่เกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกนัอย่างลน้หลาม ท่านสามารถหาซือ้สนิคา้ได้

อยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้,รองเทา้,กระเป๋า,เครื่องส าอางซึง่เป็นทีรู่จ้กัอยา่งดี

ของคนไทย อาท ิEtude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The 

Face Shop เครื่องประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนงัและซรีีส่ฮ์ติ ตลอดจนของ

ทีร่ะลกึทีม่รีปูดาราคนโปรดของท่านอยูใ่นสนิคา้ 

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดิวต้ีฟรี  มสีนิคา้ชัน้น าปลอด

ภาษใีหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง 

กระเป๋า แวน่ตา นาฬกิา กลอ้งถ่ายรปู และเครื่องประดบั ฯลฯ หลากหลายแบรนด์

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

,LOUIS VUITTON ,SK II และอื่นๆอกีมากมายทีคุ่ณจะอดใจไมไ่ด้ 

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  

วา่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้  

 
เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   ช าระเตม็จ านวน หลงัจากไดร้บัยนืยนัการจอง 

 
 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่
เสริม
เตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

กนัยายน : 24-27 11,900.-/คน 

4,900.- 
 

กนัยายน : -23,23-26,30-3ต.ค. 
ตุลาคม : 1-4,2-5,3-6,15-18,16-19,17-20,22-25,23-26,24-27,29-1พ.ย., 
            30-2พ.ย.,31-3พ.ย. 

12,200.-/คน 

กนัยายน : 21-24,22-25,29-2 ต.ค., 
ตุลาคม : 14-17,18-21,21-24,25-28,28-31 

12,500.-/คน 

ตุลาคม : 12-15,13-16,19-22,20-23,26-29,27-30 12,800.-/คน 

พฤศจกิายน : 5-8,6-9,7-10,12-15,13-16,14-17,19-22,20-23,21-24 
                26-29,27-30,28-1ธ.ค. 

12,900.-/คน 

พฤศจกิายน : 1-4,4-7,8-11,11-14,15-18,18-21,22-25,25-28 13,200.-/คน 

พฤศจกิายน : 2-5,3-6,9-12,-10-13,16-19,17-20,23-26,24-27,30-3ธ.ค. 13,500.-/คน 



 
 
 

 

ราคาน้ีรวม 
-           คา่ตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ กรณีอยูต่่อตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตัว๋ 
-           คา่ภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี 
-            คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-           คา่ทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 3 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
-            คา่รถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 
-           คา่หวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไป
พรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-           คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณุาขอเอกสารจาก
สถานพยาบาลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
ราคาน้ีไม่รวม 
-           คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ท่านละ 900 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-           คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์่วนตวั, คา่ซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ 
เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ล้วจา่ยเพิม่เองต่างหาก) 
-           คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จา่ย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-           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 ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยื่น
วซี่าดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวี
ซ่า) 
-           คา่อาหารทีลู่กคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไมส่ามารถรบัประทาน
อาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ า 
 ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30  วนั ยดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีนักท่องเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน (ผูใ้หญ่) 

(ราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี )    
ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลี่ยนชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter 
Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด 
    หมายเหตุ 
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 15 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเที่ยวต่างชาตชิ าระเพิม่ท่าน
ละ 3,000 บาท) 
 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน้่อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว 
เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รม



 
 
 

 

แรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทาง
แลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ 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  ไมม่ทอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ
บรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออก
ตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาด
จากสายการบนิ  โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึ่งอยูเ่หนือการควบคมุของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและคนื
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 าหรบัผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ผูร้่วมเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได้ 
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไข 
ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ล้วทัง้หมด 
 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเท่ียว แต่ไป

ด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม KOREA PLUS + SPECIAL AUTUMN  ทางแลนดเ์กาหลี

จ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียว

พร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลกูค้าปฎิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  

(ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกุค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย                                 

ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติดด่านตรวจคนเข้า

เมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะได้

ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 


