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ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนตลุำคม – พฤศจิกำยน  2562 

 

20.00-23.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ EASTAR 

JET// JEJU AIR // JIN AIR // T'WAY หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ .......  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข .....  โดยมเีจา้หน้าทีจ่าก

บรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ในเรือ่งของเอกสาร 

 

 

 

 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง พบกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู  

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวขึน้เครือ่งใสก่ระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจใุนบรรจุภณัฑ ์และมีปรมิำณไมเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ชิน้ (รวมกนัไม่

เกิน 1 ลิตร) บรรจภุณัฑด์งักลำ่ว ควรใสใ่นถงุที่โปรง่ใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถงุขึน้ไปเพียงใบเดียวเทำ่นัน้ กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดที่ท  ำ

จำกสตัวไ์มว่ำ่เนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไมส้ด ไมอ่นญุำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพ่ือปอ้งกนัโรคตำ่งๆ เพรำะหำกศลุกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียคำ่ปรบั 

 



 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

22.20-02.30  น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหล ีโดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ ZE512 // 

ZE514 หรอืเทยีบเท่า JEJU AIR // JIN AIR // T"WAY เป็นสายการบนิโลวค์อส มมีาตราฐานความ

ปลอดภยัระดบัสากล สายการบนิโลวค์อสไมเ่สรฟิอาหารบนเครือ่งบนิ เสรฟิเป็นน ้าเปล่าเท่านัน้ (ขอ

สงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงสายการบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า) *     

น ้ำหนักกระเป๋ำ 15 กโิลกรัม /ท่ำน/1ช้ิน 
ขอสงวนสิทธ์ิกำรเปลีย่นแปลงสำยกำรบิน เที่ยวบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

 

 

 

06.00-10.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน  ประเทศเกาหลใีต ้  (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง 

เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัเคียงบกกงุ (GYEONGBOKGUNG ) พระราชวงัเคยีงบกกุงนัน้ขึน้ชื่อ

ว่าเป็นพระราชวงัไมโ้บราณทีม่ขีนาดใหญ่ มคีวามเก่าแก่และสวยงาม

ทีส่ดุ เป็นทัง้สญัญลกัษณ์และแหล่งท่องเทีย่วยอดฮติของกรงุโซล สรา้ง

ขึน้ในปี ค.ศ. 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดมิทนีัน้

ภายในพระราชวงัมอีาคารและต าหนกัต่างๆ มากกว่า 200 หลงั แต่เมื่อมี

การรุกรานของญีปุ่่ น อาคารสว่นใหญ่กไ็ดถู้กท าลายลงเหลอือยู่เพยีงแค ่

10 หลงัเท่านัน้ ปัจจบุนัไดม้กีารก่อสรา้งหมู่พระทีน่ัง่ทีเ่คยถูกท าลาย

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง     พระรำชวงัเคียงบกกงุ  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรีเมียงดง  - เชค็อินโรงแรมช่วงบำ่ย  - ช่วงบำ่ยอิสระตำมอธัยำศยั 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

ขึน้มาใหม่ในต าแหน่งเดมิ ค าว่าเคยีงบกกุงนัน้หมายถงึ พระราชวงัแห่งพรทีม่แีสงสว่าง ภายในบรเิวณของพระราชวงั

แห่งนี้มสีถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจดงันี้คอืพระทีน่ัง่คนึจองวอง  และศาลาเคยีงเฮวร ูซึง่ตัง้อยู่ภายในบรเิวณสระน ้า มี

ทศันียภาพทีส่วยงามมากทีซ่ึง่เคยเป็นทอ้งพระโรงออกงานสโมสรสนันิบาตต่างๆ ส าหรบัตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืง 

และทุกๆ ชัว่โมงจะมพีธิผีลดัเปลีย่นเวรยาม บรเิวณดา้นหน้าของพระราชวงัเคยีงบกกุงอกีดว้ย (พิเศษบริการชุดฮนั

บก ฟรี) 

 พาทุกท่านเดนิทางสู ่ ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรีเมียงดง  (LOTTE DUTY 

FREE MYEONGDONG) เป็นรา้นคา้ปลอดภาษชีัน้น าระดบัโลก  เป็น 1 

ในดวิตีฟ้รเีกาหลทีีใ่หญ่ทีส่ดุ ราคาไม่แพง ของเยอะครบทุกแบรนด ์ ตัง้อยู่

ในย่านอลึชโิร ในใจกลางของกรงุโซล  สว่นสนิคา้กม็มีากมาย ไม่ว่าจะเป็น 

Line Friends Store  เสอืผา้ รองเทา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรปู กระเป๋า 

เครื่องส าอางค ์ Escoir, Etude House, Innisfree , Missha , 3CE , 

Sulwhasso , Laneige รวมไปึงเคาน์เตอรแ์บรนดอ์าทเิช่น Louis Vuitton 

,Chanel , Bottega Veneta , Samsonite , Gentle Monster , 

LeSportsac  และอื่นๆ อกีมากมายสามารถเลอืกซือ้ไดเ้ลย 

อสิระอาหารกลางวนั 

พาทุกท่าน เชค็อินเข้าโรงแรมช่วงบ่าย ให้ทุกท่านได้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

ช่วงบ่าย อิสระตามอธัยาศยั ช้อปป้ิง / ท่องเท่ียว  ใชเ้วลาคุม้ค่า

ตามทีทุ่กท่านตอ้งการ ชอ้ปกระหนํ่า ในย่านสรรพสนิคา้ทนัสมยัชัน้

น า เปิดมุมมองเกาหลแีบบใหม่ อิม่อร่อย กบัอาหารเกาหลนีานา

ชนิด เรยีนรูว้ฒันธรรมของชาวเกาหลใีต ้และท่องเทีย่วตามรอยซรียี์ 

1.ชอ้ปป้ิงทีย่่านเมยีงดง Myeong-dongตัง้อยูใ่จกลางกรงุโซล เป็น

ย่านชอ้ปป้ิงทีฮ่ติและคกัคกัทีส่ดุของกรุงโซล ดงึดดูนกัท่องเทีย่วได้

มากกว่า 1 ลา้นคนต่อวนั อกีทัง้ยงัสามารถเดนิทางไดส้ะดวก นบัว่า

เป็นศนูยก์ลางของการเมอืง เศรษฐกจิ และวฒันธรรม ภายในตลาด

เมยีงดงเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารนบัไมถ่ว้น เป็นหนึ่งใน

สถานทีย่อดฮติของนกัท่องเทีย่วและนกัชอ้ป 



 

2.ชอ้ปป้ิงทีย่่านตลาดทงแดมุน  Dongdaemun Market  ชอ้ปป้ิงทีย่่านตลาดทงแดมุน ส าหรบั Dongdaemun นัน้ไดช้ื่อ

ว่าเป็นแหล่งชอ็ปป้ิงยอดนิยมของนกัท่องเทีย่ว เพราะว่ามนัเป็นแหล่งชอ็ปป้ิงสนิคา้ราคาถูก ทีค่ลา้ยๆประตูน ้า  ท าให้

เป็นสถานทีช่อ็ปป้ิงทีไ่มว่่าจะมาเทีย่วเกาหลดีว้ยตนเองหรอืมากบักรุ๊ปทวัรต์อ้งมาเยอืนย่านนี้ เพราะว่าสนิคา้ทีม่ี

จ าหน่ายกนัอย่างมากมายนัน้ลว้นทีร่าคาทีน่่าประทบัใจและสรา้งความสนุกสนานใหก้บัขาชอ็ปชาวไทย  

3."โซลโล 7017" Seoullo 7017 ซึง่เป็นทางเดนิลอยฟ้าบรเิวณกลางกรุงโซล ไดเ้ปิดตวัในเดอืนพฤษภาคม 2560เป็น

แหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่  โซลโล 7017 ในอดตีเคยเป็นถนนทีเ่ป็นสะพานขา้มแยก และใชง้านมาเรื่อยๆ จนกระทัง่ปี 

2017 ตรวจสอบแลว้พบว่าเสือ่มประสทิธภิาพ ไม่สามารถใชง้านเป็นถนนไดเ้น่ืองจากไมป่ลอดภยั ทางผูว้่าการกรุงโซล

จงึมแีนวคดิปิดการใชถ้นนและปรบัเปลีย่นมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วใหช้าวเกาหลใีตแ้ละนกัท่องเทีย่วไดม้าพกัผ่อนชมววิ

กรุงโซลโดยไมม่คี่าใชจ้่ายและเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ใหมใ่จกลางกรุงโซล 

อสิระอาหารเยน็   

พาทุกท่านเดินเข้าท่ีพกั  NEW SEOUL HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 

ช่วงเช้า อิสระตามอธัยาศยั ช้อปป้ิง / ท่องเท่ียว  ใชเ้วลาคุม้ค่าตามทีทุ่กท่าน

ตอ้งการ ชอ้ปกระหนํ่า ในย่านสรรพสนิคา้ทนัสมยัชัน้น า เปิดมุมมองเกาหลแีบบใหม่ 

อิม่อร่อย กบัอาหารเกาหลนีานาชนิด เรยีนรูว้ฒันธรรมของชาวเกาหลใีต ้และ

ท่องเทีย่วตามรอยซรียี ์

1.ชอ้ปป้ิงย่านฮงแด  (HONGDAE SHOPPING STREET)  ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์

ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิพรรณ  ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า หลากหลายแบรนดด์งัทีก่ าลงัเป็นที่

นิยมในเกาหล ีเช่น SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE 

FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อย่างมากมาย และ

ยงัสามารถมอบเป็นของฝากใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้กีดว้ย  

2.ชอ้ปป้ิง ย่านอนิซาดง ( Insadong) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงทีเ่ป็นยา่นเก่าแก่ทีส่ าคญัของ

กรุงโซล เป็นแหล่งท่องเทีย่วและถนนคนเดนิซึง่ยงัคงวฒันธรรมและความเป็นเกาหลี

ใตไ้วท้ีน่ี่  ย่านอนิซาดงเป็นสถานทีซ่ึง่รวบรวมรา้นขายผลงานสถาปัตยกรรม 

หตัถกรรมโบราณแบบพืน้เมอืงของเกาหล ีรวมทัง้ผลงานศลิปะอื่นๆ อกีมากมาย 

นบัว่าเป็นถนนทีม่กีารผสมผสานระหว่างความทนัสมยัและความเก่าไวไ้ดอ้ย่างลงตวั 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง    ช่วงเช้ำอิสระตำมอธัยำศยั  - พบกนัท่ีจดุนัดหมำย  - สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์ - ลอ็ตเต้ โซล สกำย  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี 
 



 

นอกจากนี้ยงัเตม็ไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นกาแฟ  นบัไดว้่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งหนึ่งทีต่อ้งมาเมื่อเดนิทางเขา้มา

ท่องเทีย่วทีป่ระเทศเกาหลใีต ้ 

3.หอคอยกรงุโซล (N TOWER) ซึง่อยู่บนภูเขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก ทีฐ่านของหอคอยมสีิง่

ทีน่่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊จอง สวนพฤกษชาต ิอาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาต ิอนั ชุง กุน นอกจากนี้โซล

ทาวเวอรย์งัเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารกัๆ เรื่อง “กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและ

ถ่ายรปูคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรอืคลอ้งกุญแจคู่รกั 

4. พระราชวงัถอ็กซกูุง (DEOGSUGUNG PALACE)  พระราชวงัแห่งความอายยุนืนานและมัง่คง ทีไ่ดร้บัการ

พระราชทานชื่อจากกษตัรยิช์ุนจอง เป็นทีป่ระทบัของเจา้ชายวอนชาน  จนถงึกษตัรยิโ์กจอง กษตัรยิก์่อนองคส์ดุทา้ย

ของราชวงศโ์ชชอนกถ็ูกบงัคบัใหส้ละราชสมบตัทิีน่ี่โดยญีปุ่่ น ในปี 1907 และพระองคก์ท็รงประทบัอยู่ทีน่ี่จน

สิน้พระชนม ์ในปี ค.ศ.1919 พระราชวงันี้ตัง้อยูต่รงขา้มกบั ศาลาว่าการเมอืงแห่งกรงุโซล มปีระตูทางเขา้ทีส่วยงาม คอื

ประตูแทฮนัมุน ภายในมพีระทีน่ัง่ซุงวาจอน  หนัหน้าไปทางทศิใต ้บรเิวณรอบก าแพงดา้นหน้าพระราชวงั มชี่าง

แกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักลึ และมกีารแสดงพธิเีปลีย่นเวรยามหน้าประตูพระราชวงั 

อิสระอาหารกลางวนั 

พบกนัท่ีจดุนัดเวลาบ่าย 3-4 โมง เพื่อเตรียมตวัออกเดินทางท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

น าท่านเดนิทางเข้าสู่ สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์LOTTE WORLD เป็นสวน

สนุกในร่มขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ทีเ่ขตชมัซลิ (Jamsil) ในกรุงโซล ทีน่ี่มทีัง้สวน

สนุกในร่ม ซึง่จดัไดว้่าเป็นสวนสนุกในร่มทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุแหง่หนึ่งในโลก 

เลยกว็่าได ้และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบ

ซอกชน สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ กค็อืแรคคนูทีช่ื่อ Lotty และ Lorry 

ทัง้คู่เป็นแฟนกนั สวนสนุกแห่งนี้ มกีารแบง่พืน้ทีเ่ป็น 2 โซนใหญ่ๆ คอื สวน

สนุกในร่ม Lotte World Adventure เครื่องเล่นสว่นใหญ่ของโซนนี้จะ

เน้นหนกัส าหรบัเดก็เลก็บวกกบัมลีาน สเกต็น ้าแขง็ไวบ้รกิารพรอ้มทัง้ยงัเชื่อมต่อกบั พพิธิภณัธพ์ืน้บา้นลอ็ตเตเ้วลิด ์

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

เครื่องเล่นหวาดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ใหไ้ดส้นุกสนานกนัตลอดทัง้สีฤ่ด ูมาดเูครื่องเล่นผาดโผนกนับา้งดกีว่า 

GYRO DROP คอื 1 ใน 4 ของเครื่องเล่นแนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ทีค่นชอบความหวาดเสยีวและทา้ทายไม่ควรพลาด 

พาทุกท่านเดนิทางสู ่ LOTTE SEOUL SKY (ลอ็ตเต้ โซล สกาย) ตัง้อยูใ่จ

กลางกรุงโซล เป็นตกึทีส่งูทีส่ดุ ในเกาหลแีละสงูเป็นอนัดบัที ่5 ของโลกมี

ทัง้หมด 123 ชัน้ ความสงูอยู่ทีป่ระมาณ 555  เมตร  เรยีกไดว้่าเป็นแลนด์

มารค์แห่งใหม่ของกรงุโซล ส าหรบัหอชมววิ “Seoul Sky” ซึง่ไดถู้กบนัทกึให้

เป็นหอชมววิทีส่งูเป็นอนัดบัสามของโลก และจะเปิดใหเ้ขา้ชมในเดอืนเมษายน 

2017 ซึง่ตัง้อยู่บนชัน้ 117-123 ของตกึทีส่งูทีส่ดุในโซลอย่าง “Lotte World 



 

Tower”  Seoul Sky นัน้ไดท้ าลาย 3 สถติขิอง Guinness World Records อย่างแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้าทีอ่ยู่สงูทีส่ดุใน

โลก” บนชัน้ 118, “ลฟิตท์ีเ่รว็ทีส่ดุในโลก” ทีม่คีวามเรว็ถงึ 600 เมตรต่อนาท ีและสดุทา้ยคอื “ระยะทางของลฟิตท์ีย่าว

ทีส่ดุในโลก” Seoul Sky ถูกดไีซน์ภายใตค้อนเซป็ต ์“The Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภูมใิจ

ของเกาหล)ี 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ลอ็ตเต้ ดิวต้ีฟรี  มสีนิคา้ชัน้

น าปลอดภาษใีหท้่านเลอืก ซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสือ้ผา้ 

เครื่องส าอางค ์กระเป๋า แว่นตา นาฬกิา กลอ้งถ่ายรปู และเครื่องประดบั ฯลฯ 

หลากหลายแบรนดช์ัน้น า อาทเิช่น  MCM , PRADA , SULWHASOO , DIOR , 

ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอื่นๆอกีมากมายทีค่ณุจะอดใจไม่ได ้

อิสระอาหารเยน็    // ไม่มีรถบริการรบั-ส่งท่ีโรงแรม 

พาทุกท่านเดินเข้าท่ีพกั  NEW SEOUL HOTEL หรอืเทียบเท่า 

    

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

ช่วงเช้า อิสระตามอธัยาศยั ช้อปป้ิง / ท่องเท่ียว  ใชเ้วลาคุม้ค่าตามทีทุ่กท่านตอ้งการ ชอ้ปกระหนํ่า ในย่าน

สรรพสนิคา้ทนัสมยัชัน้น า เปิดมมุมองเกาหลแีบบใหม่ อิม่อร่อย กบัอาหารเกาหลนีานาชนิด เรยีนรูว้ฒันธรรมของชาว

เกาหลใีต ้และท่องเทีย่วตามรอยซรียี ์

พาทุกท่านเชค็เอา๊ทอ์อกจากโรงแรมประมาณช่วง 11.00-12.00 น 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู ่ศนูยก์ารคา้ทอ้งถิน่  (LOCAL SHOPPING 

CENTER) เป็นสถานทีร่วมสนิคา้ ทอ้งถนิขนาดใหญ่ทีม่สีนิคา้ไวม้ากมายหลาย

ชนิดและหลายยีห่อ้ เรยีกไดว้่าไปทีเ่ดยีวไดค้รบทุกอย่าง แพค็กลบัไทยกนัสมใจ 

ภายในศนูยช์อ็ปป้ิงประกอบไปดว้ย ขนมยอดฮติต่างๆ นมกลว้ย ชา กาแฟ โซจ ู

บะหมี ่เครื่องปรุง ขนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด เช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโก

แลต กมิจ ิรวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว กะทะ ลกูบอล

ซกัผา้  เครื่องส าอางค ์และสมุนไพรขึน้ชื่อของเกาหลใีต ้ใหทุ้กทา่นไดเ้ลอืกชมิ 

เลอืกชอ็ป และซือ้กลบัไปเป็นของฝากของทีร่ะลกึให้กับัคนพเิศษ 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสูส่นามบนิอนิชอนเพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ   

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง เชค็เอำ๊ทโ์รงแรม  - ศนูยก์ำรค้ำท้องถ่ิน – กรงุเทพ ฯ 
 

 
 



 

17.20 - 22.00 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ  EASTAR JET  เทีย่วบนิที ่ZE511/ ZE513 

21.40 – 02.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบั 

**ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงสายการบนิ เทีย่วบนิ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
**สายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั น ้าหนกักระเป๋า 15 กโิลกรมั / 1 ชิน้ 

 
***กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน

รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่

อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ 

ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคมุของ

บรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบใุนโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้ง

ค่าเสยีหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส และค่าใชจ้่ายทีล่กูคา้และบรษิทัจ่ายไปแลว้  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***เนือ่งจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็น
นักท่องเที่ยว แต่ไปดว้ยวัตถุประสงค์อืน่ เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม FREEDOM IN 
SEOUL ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกนัเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (3,000 บาท หรือ 100,000 วอน) 
หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางทอ่งเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรับเงินประกนันี้คืนเต็ม
จ านวน ดงันั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิประกันกรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้า

เมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดนิทางเข้าประเทศ คา่ใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในระหว่างถูกกักตัวและส่งตวักลับประเทศไทย                                
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัร์จะออกเดนิทางทอ่งเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทวัร์ไมม่ีนโยบายให้คณะรอ ท่าน
ที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดนิทางไปพบกับคณะทัวร์ดว้ยตนเอง และไมส่ามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์

ได้ เพื่อความเป็นระเบยีบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก 
 

 



 

 
 

‼ส าคัญ‼ 

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านอย่างละเอียด เพื่อประกอปการตัดสนิใจ 

ทัวร์เกาหลีนีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ มเีงื่อนไขและข้อจ ากดัเป็นกรณีพิเศษดังนี้ 

กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และประกอบการตัดสินใจซื้อทัวร์

เกาหลีโปรโมช่ัน 

1. ทวัร์เกาหล ีSuper save นี้ เป็นรายการแบบ Join tour มีตัวกลางในการจดัทวัร์ 

2. ทุกคณะทัวร์จะไม่มีทัวรล์ีดเดอร์ที่เดนิทางไปพร้อมกับคณะ แต่มีเจ้าหน้าทีส่่งทัวร์ที่สนามบิน 

เพื่อแนะน าขั้นตอนและรายละเอียดการนดัหมายต่างๆ และแจกเอกสารการเดนิทาง และมีไกด์รอรับ

อยู่ที่เกาหล ี

3. อาจมกีารเรียกเก็บเงินประกัน 5,000-10,000 บาท (วัตถุประสงค์คือเพื่อปอ้งกันการโดดกรุ๊ป

ทัวร์) และจะได้รับเงนิคืนหลังจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัภายใน 7-14 วัน 

4. ทัวร์เกาหลนีีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ ที่เราได้ท าการดีลราคาต๋ัวเคร่ืองบนิกบัสายการบนิ Low 

Cost เกาหล ีหลายสายการบิน เช่น T Way, East star และอ่ืนๆ ได้ในราคาต่ ามาก จึงท าโปรโมช่ัน

ทัวร์ราคานี้ได ้

5. จากสญัญาของสายการบิน แต่ละกรุ๊ปที่ออกเดินทางอาจจะใช้สายการบนิทีแ่ตกต่างกนั ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือสายการบิน ก่อนเวลาเดนิทางไม่นาน 

ซึ่งอาจมีผลท าให้ 

**เกดิการเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายทีส่นามบนิได ้2-5 ชม.** 

หรือ **มีการเปลี่ยนเที่ยวบนิ / เมืองทีเ่คร่ืองบินลงจอด** 

กรุณาเผ่ือเวลาเดินทาง โดยเฉพาะท่านที่ต้องเดนิทางมาจากต่างจังหวดั 

6. ท่านอาจได้รับใบนัดหมายก่อนเดนิทางเพียง 1-2 วัน (โดยโปรแกรมปกติจะเป็น 2-3 วัน ก่อน

การเดินทาง) 



 

7. นอกจากนี ้การเดินทางโดยสายการบิน Low cost เกาหล ีอาจเกิดกรณี "เรียกที่คืน" จากบาง

สาเหตุ เช่น การเปลี่ยนขนาดเคร่ืองบิน หรือเพื่อน าทีน่ั่งไปใช้กับกรุ๊ปของคนเกาหลี ซึง่สายการบิน

อาจจะแจ้งก่อนวันเดินทางเพียง 2-4 วันเท่านั้น 

***เหตุการณ์ไมส่ะดวกเหลา่นี้ ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย แต่อาจจะเกดิข้ึนได ้หากเกดิเหตดุังกล่าวขึน้ ทาง

บริษัทจะพยายามอย่างสดุความสามารถ ในการหาทัวร์ทดแทนในวันที่ใกล้เคียงที่สุด (ซึ่งอาจมี

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างเกิดข้ึน) หรือ คืนเงินเต็มจ านวน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเร่ืองของ "การแลก

เงินคนื" หรือ "ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณท์่องเทีย่ว" หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ไดค้่ะ*** 

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือข้อจ ากัดของทวัร์เกาหลีต้นทุนต่ า นอกเหนือจากทัวร์ดังกล่าว บริษัทยังมี

ทัวร์เกาหล ีราคาปานกลางให้ท่านพิจารณา ซึ่งค่อนข้างแน่นอนในการเดินทางมากกว่า แต่ราคา

จะสูงกว่าราวๆ 3,000-8,000 บาท เนื่องจากใช้สายการบิน Air asiaX, การบินไทย หรือ Korean 

air เปน็ต้นคะ ส าหรับลกูค้าต้องการความแนน่อน เรามีให้เป็นตัวเลือกค่ะ 

 
 

 
 

อตัรำค่ำบริกำร 
พีเรียตเดินทำง รำคำปกติ รำคำโปรโมชัน่ พกัเด่ียวเพ่ิม 

พฤศจิกำยน : 10-13 , 11-14 , 12-15 , 17-20 , 18-21 , 19-22 12,400.- 8,900.- 

4,900 บำท 

พฤศจิกำยน : 3-6 , 4-7 , 6-9 , 9-12 , 13-16 , 16-19 , 20-23 , 23-26  

24-27 , 25-28 , 26-29 
12,700.- 9,200.- 

ตลุำคม : 27-30 , 28-31 , 29-1พ.ย. 

พฤศจิกำยน : 2-5  
13,000.- 9,500.- 

ตลุำคม : 26-29  
พฤศจิกำยน : 1-4 , 7-10 ,8-11 , 14-17, 15-18 , 21-24 , 22-25 

13,300.- 9,800.- 

ตลุำคม : 31-3 พ.ย. 13,400.- 9,900.- 

ตลุำคม : 21-24 , 22-25 , 23-26  13,800.- 10,300.- 

ตลุำคม : 24-27 , 25-28 
พฤศจิกำยน : 29-2 ธ.ค. ,  30-3 ธ.ค. 

14,300.- 10,800.- 

เดก็ทำรก อำยไุม่เกิน 2 ปี : 5,900 บำท  / /   จอยทวัร ์ 6,900  บำท 
** รำคำโปรโมชัน่มีจ ำนวนจ ำกดั กรณุำเชค็รำคำกบัเจำ้หน้ำท่ีก่อนท ำกำรจอง** 



 

เง่ือนไขกำรให้บริกำรกรณีส ำรองที่น่ัง 
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงินเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 



 



 

 
รำคำนี้รวม 
-           ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-           ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี  
-            ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
-           ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
-            ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ช้ิน 
-           ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเส้นทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
            (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-           ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรุณาขอเอกสารจาก
สถานพยาบาลเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
 
 
 
 



 

รำคำนี้ไม่รวม 
-           ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
-           ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ เคร่ืองด่ืมท่ี
ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการส่ังเพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
-           ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-           ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
-           ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)  
ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทางเตรียมเอกสารและ
ด าเนินการยืน่วซ่ีาดว้ยตนเองเท่านั้น  (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง
ก่อนจะยืน่วซ่ีา) 
-           ค่าอาหารท่ีลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไม่สามารถรับประทาน
อาหารท่ีทางทวัร์จดัให ้กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
กรณียกเลิกกำรเดนิทำง 

(รำคำโปรโมช่ันไม่สำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำง หรือเปลีย่นแปลงวนัเดนิทำงและผู้เดนิทำงได้ในทุกกรณี )    
ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำงหรือเปลีย่นช่ือผู้เดนิทำงได้*** 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงต้องกำรันตมีดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ รวมถงึเทีย่วบินพเิศษเช่น 
Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีำรคืนเงนิมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมด 

 หมำยเหตุ  
-           จ านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนการเดินทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเท่ียวต่างชาติช าระเพ่ิมท่านละ 
3,000 บาท) 
 -            เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-           หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียว เท่านั้น 
(หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนท าใหไ้ม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล ภยัธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้ง
จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก ความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มทีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทั
ก ากบัเท่านั้น 
-           หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ เพ่ือ
ป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน การยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการผดิพลาดจากสายการ
บิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทัจะ 



 

ไม่รับผดิชอบและคืนค่าใชจ่้ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลูกคา้ไม่เขา้ร้านคา้ชอ้ปป้ิงตามท่ีโปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รับเงินค่าเขา้ร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST ข้ึนอยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมท่ีเขา้พกั ไม่สามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลูกคา้มีความประสงคข์อแยกตวัจากทวัร์หรือการท่องเท่ียวกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตดัหอ้งพกัส าหรับผูท่ี้ไม่เดินทาง ผูร่้วมเดินทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกคา้ท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
-            เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลง
ต่ำงๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 
 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 



 

 

 


