
  

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 16132 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนตลุำคม – พฤศจิกำยน  2562 

 

20.00-22.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ ASIANA 

AIRLINE หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ...K....  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข ..5-6...  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวก ในเรือ่งของเอกสารของท่าน (น ้าหนกัระเป๋า 20 กโิลกรมั) 

 

 

 

 

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

 

23.15 - 01.30 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหล ี โดยสายการบนิ ASIANA 

AIRLINE  เทีย่วบนิที ่ OZ742 / OZ744 หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั นบัว่า

เป็นสายการบนิทีม่ฐีานอยู่ทีก่รุงโซล สาธารณรฐัเกาหล ี และเป็นหนึ่งในสอง

สายการบนิหลกัของเกาหลใีต ้เอเชยีนาแอรไ์ลน์เป็นสมาชกิของ Star Alliance 

และถอืว่าเป็นสายการบนิระดบั 5 ดาวเลยทีเ่ดยีว (ขอสงวนสทิธิก์าร

เปลีย่นแปลงสายการบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า) 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง พบกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู  

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวขึน้เครือ่งใสก่ระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจใุนบรรจภุณัฑ ์และมีปรมิำณไมเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ชิน้ (รวมกนัไม่

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

จำกสตัวไ์มว่ำ่เนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไมส้ด ไมอ่นญุำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพ่ือปอ้งกนัโรคตำ่งๆ เพรำะหำกศลุกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียคำ่ปรบั 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


  

 

 

07.30-10.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน  ประเทศเกาหลใีต ้  (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพือ่ใหต้รงกบัเวลา

ทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี  

 พาทุกท่านเดนิทางสู่  ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรีเมียงดง  (LOTTE DUTY FREE 

MYEONGDONG) เป็นรา้นคา้ปลอดภาษชีัน้น าระดบัโลก  เป็น 1 ในดวิตีฟ้รเีกาหลทีีใ่หญ่ทีสุ่ด ราคา

ไมแ่พง ของเยอะครบทุกแบรนด ์ตัง้อยู่ในย่านอลึชโิร ในใจกลางของกรุงโซล  ส่วนสนิคา้กม็มีากมาย 

ไมว่่าจะเป็น Line Friends Store  เสอืผา้ รองเทา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า กลอ้งถ่ายรปู กระเป๋า 

เครือ่งส าอางค ์Escoir, Etude House, Innisfree , Missha , 3CE , Sulwhasso , Laneige รวมไปึง

เคาน์เตอรแ์บรนดอ์าทเิชน่ Louis Vuitton ,Chanel , Bottega Veneta , Samsonite , Gentle 

Monster , LeSportsac  และอื่นๆ อกีมากมายสามารถเลอืกซื้อไดเ้ลย 

อิสระอาหารกลางวนั 

พาทุกท่าน เชค็อินเข้าโรงแรมช่วงบา่ย ให้ทุกท่านได้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ช่วงบา่ย อิสระตามอธัยาศยั ช้อปป้ิง / ท่องเท่ียว  ใชเ้วลาคุม้ค่าตามทีทุ่กท่านตอ้งการ ชอ้ป

กระหนํ่า ในย่านสรรพสนิคา้ทนัสมยัชัน้น า เปิดมมุมองเกาหลแีบบใหม ่อิม่อร่อย กบัอาหาร

เกาหลนีานาชนิด เรยีนรูว้ฒันธรรมของชาวเกาหลใีต ้และทอ่งเทีย่วตามรอยซรียี ์ 

1.ชอ้ปป้ิงทีย่่านเมยีงดง Myeong-dongตัง้อยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นย่านชอ้ปป้ิงทีฮ่ติและคกัคกัทีสุ่ด

ของกรุงโซล ดงึดดูนกัท่องเทีย่วไดม้ากกว่า 1 ลา้นคนต่อวนั อกีทัง้ยงัสามารถเดนิทางไดส้ะดวก 

นบัว่าเป็นศนูยก์ลางของการเมอืง เศรษฐกจิ และวฒันธรรม ภายในตลาดเมยีงดงเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ 

และรา้นอาหารนบัไมถ่ว้น เป็นหนึ่งในสถานทีย่อดฮติของนกัท่องเทีย่วและนกัชอ้ป 

2.ชอ้ปป้ิงทีย่่านตลาดทงแดมนุ  Dongdaemun Market  ชอ้ปป้ิงทีย่่านตลาดทงแดมนุ ส าหรบั 

Dongdaemun นัน้ไดช้ือ่ว่าเป็นแหล่งชอ็ปป้ิงยอดนิยมของนกัท่องเทีย่ว เพราะว่ามนัเป็นแหล่งช็

อปป้ิงสนิคา้ราคาถูก ทีค่ลา้ยๆประตูน ้า  ท าใหเ้ป็นสถานทีช่อ็ปป้ิงทีไ่มว่่าจะมาเทีย่วเกาหลดีว้ย

ตนเองหรอืมากบักรุ๊ปทวัรต์อ้งมาเยอืนย่านนี้ เพราะว่าสนิคา้ทีม่จี าหน่ายกนัอย่างมากมายนัน้

ลว้นทีร่าคาทีน่่าประทบัใจและสรา้งความสนุกสนานใหก้บัขาชอ็ปชาวไทย  

 

 

3."โซลโล 7017" Seoullo 7017 ซึง่เป็นทางเดนิลอยฟ้าบรเิวณกลางกรุงโซล ไดเ้ปิดตวัในเดอืน

พฤษภาคม 2560เป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม ่ โซลโล 7017 ในอดตีเคยเป็นถนนทีเ่ป็นสะพาน

ขา้มแยก และใชง้านมาเรือ่ยๆ จนกระทัง่ปี 2017 ตรวจสอบแลว้พบว่าเสือ่มประสทิธภิาพ ไม่

สามารถใชง้านเป็นถนนไดเ้นื่องจากไมป่ลอดภยั ทางผูว้่าการกรุงโซลจงึมแีนวคดิปิดการใชถ้นนและปรบัเปลีย่นมาเป็นสถานทีท่่องเทีย่วให้

ชาวเกาหลใีตแ้ละนกัทอ่งเทีย่วไดม้าพกัผ่อนชมววิกรุงโซลโดยไมม่คี่าใชจ้่ายและเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหมใ่หมใ่จกลางกรุงโซล 
 

อิสระอาหารเยน็   

พาทุกท่านเดินเข้าท่ีพกั  NEW SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง      ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรีเมียงดง  - เชค็อินโรงแรมช่วงบ่ำย  - ช่วงบำ่ยอิสระตำมอธัยำศยั 

 



  

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ช่วงเช้า อิสระตามอธัยาศยั ช้อปป้ิง / ท่องเท่ียว  ใชเ้วลาคุม้ค่าตามทีทุ่กท่านตอ้งการ ชอ้ป

กระหนํ่า ในย่านสรรพสนิคา้ทนัสมยัชัน้น า เปิดมมุมองเกาหลแีบบใหม ่อิม่อร่อย กบัอาหารเกาหลี

นานาชนิด เรยีนรูว้ฒันธรรมของชาวเกาหลใีต ้และท่องเทีย่วตามรอยซรียี์ 

1.ชอ้ปป้ิงย่านฮงแด  (HONGDAE SHOPPING STREET)  ศนูยร์วมเครือ่งส าอางค ์ผลติภณัฑ์

บ ารุงผวิพรรณ  ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า หลากหลายแบรนดด์งัทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมในเกาหล ีเช่น 

SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE 

REPUBLIC ฯลฯ มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อย่างมากมาย และยงัสามารถมอบเป็นของฝากใหก้บัคน

ใกลต้วัไดอ้กีดว้ย  

2.ชอ้ปป้ิง ย่านอนิซาดง ( Insadong) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงทีเ่ป็นย่านเก่าแก่ทีส่ าคญัของกรุงโซล 

เป็นแหล่งท่องเทีย่วและถนนคนเดนิซึง่ยงัคงวฒันธรรมและความเป็นเกาหลใีตไ้วท้ีน่ี่  ย่านอนิซา

ดงเป็นสถานทีซ่ึง่รวบรวมรา้นขายผลงานสถาปัตยกรรม หตัถกรรมโบราณแบบพืน้เมอืงของ

เกาหล ีรวมทัง้ผลงานศลิปะอื่นๆ อกีมากมาย นบัว่าเป็นถนนทีม่กีารผสมผสานระหว่างความ

ทนัสมยัและความเก่าไวไ้ดอ้ย่างลงตวั นอกจากนี้ยงัเตม็ไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นกาแฟ  นบัไดว้่า

เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งหนึ่งทีต่อ้งมาเมือ่เดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วทีป่ระเทศเกาหลใีต ้ 

3.หอคอยกรุงโซล (N TOWER) ซึง่อยู่บนภเูขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีส่งูทีสุ่ดในโลก 

ทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊จอง สวนพฤกษชาต ิอาคาร

อนุสรณ์ผูร้กัชาต ิอนั ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลแีนว

น่ารกัๆ เรือ่ง “กบัดกัหวัใจยยัแมม่ด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรปูคู่หอคอยตามอธัยาศยั

หรอืคลอ้งกุญแจคู่รกั 

4. พระราชวงัถอ็กซูกุง (DEOGSUGUNG PALACE)  พระราชวงัแห่งความอายุยนืนานและมัง่คง 

ทีไ่ดร้บัการพระราชทานชือ่จากกษตัรยิช์ุนจอง เป็นทีป่ระทบัของเจา้ชายวอนชาน  จนถงึกษตัรยิ์

โกจอง กษตัรยิก์อ่นองคส์ุดทา้ยของราชวงศโ์ชชอนกถ็ูกบงัคบัใหส้ละราชสมบตัทิี่นี่โดยญีปุ่่ น ในปี 

1907 และพระองคก์ท็รงประทบัอยู่ทีน่ี่จนสิน้พระชนม ์ในปี ค.ศ.1919 พระราชวงันี้ตัง้อยู่ตรงขา้ม

กบั ศาลาว่าการเมอืงแห่งกรุงโซล มปีระตูทางเขา้ทีส่วยงาม คอืประตูแทฮนัมนุ ภายในมพีระทีน่ัง่ซุงวาจอน  หนัหน้าไปทางทศิใต ้บรเิวณ

รอบก าแพงดา้นหน้าพระราชวงั มชี่างแกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักลึ และมกีารแสดงพธิเีปลีย่นเวรยามหน้าประตูพระราชวงั 

 

อิสระอาหารกลางวนั 

พบกนัท่ีจดุนัดเวลาบ่าย 3-4 โมง เพื่อเตรียมตวัออกเดินทางท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

พาทุกท่านเดนิทางสู่  LOTTE SEOUL SKY (ลอ็ตเต้ โซล สกาย) ตัง้อยู่ใจ

กลางกรุงโซล เป็นตกึทีส่งูทีสุ่ด ในเกาหลแีละสงูเป็นอนัดบัที ่5 ของโลกมี

ทัง้หมด 123 ชัน้ ความสงูอยู่ทีป่ระมาณ 555  เมตร  เรยีกไดว้่าเป็นแลนด์

มารค์แห่งใหมข่องกรุงโซล ส าหรบัหอชมววิ “Seoul Sky” ซึง่ไดถู้กบนัทกึให้

เป็นหอชมววิทีส่งูเป็นอนัดบัสามของโลก และจะเปิดใหเ้ขา้ชมในเดอืน

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

 



  

เมษายน 2017 ซึง่ตัง้อยู่บนชัน้ 117-123 ของตกึทีส่งูทีสุ่ดในโซลอย่าง “Lotte World Tower”  Seoul Sky นัน้ไดท้ าลาย 3 สถติขิอง 

Guinness World Records อย่างแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้าทีอ่ยู่สงูทีสุ่ดในโลก” บนชัน้ 118, “ลฟิต์ทีเ่รว็ทีสุ่ดในโลก” ทีม่คีวามเรว็ถงึ 600 

เมตรต่อนาท ีและสุดทา้ยคอื “ระยะทางของลฟิต์ทีย่าวทีสุ่ดในโลก” Seoul Sky ถูกดไีซน์ภายใตค้อนเซป็ต์ “The Beauty and Pride of 

Korea" (ความงามและความภาคภมูใิจของเกาหล ี

น าท่านเดนิทางเข้าสู่ สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยู่ทีเ่ขตชมัซลิ (Jamsil) ในกรุงโซล ทีน่ี่

มที ัง้สวนสนุกในร่ม ซึง่จดัไดว้่าเป็นสวนสนุกในร่มทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดแห่งหนึ่ง

ในโลก เลยกว็่าได ้และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้งเป็นเกาะอยู่กลาง

ทะเลสาบซอกชน สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ กค็อืแรคคนูทีช่ ือ่ Lotty 

และ Lorry ทัง้คู่เป็นแฟนกนั สวนสนุกแห่งนี้ มกีารแบ่งพืน้ทีเ่ป็น 2 โซน

ใหญ่ๆ คอื สวนสนุกในร่ม Lotte World Adventure เครือ่งเล่นส่วนใหญ่

ของโซนนี้จะเน้นหนกัส าหรบัเดก็เลก็บวกกบัมลีาน สเกต็น ้าแขง็ไวบ้รกิาร

พรอ้มทัง้ยงัเชือ่มต่อกบั พพิธิภณัธพ์ืน้บา้นลอ็ตเตเ้วลิด ์(Lotte World Folk 

Museum) ส่วนอกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชือ่มต่อไปยงัดา้นนอกสู่ 

Magic Island เตม็ไปดว้ยเครือ่งเล่นหวาดเสยีวแบบเอก็ซ์ตรมีต่างๆ ใหไ้ด้

สนุกสนานกนัตลอดทัง้สีฤ่ด ูมาดเูครือ่งเล่นผาดโผนกนับา้งดกีว่า GYRO 

DROP คอื 1 ใน 4 ของเครือ่งเล่นแนวเอก็ซ์ตรมีของทีน่ี่ ทีค่นชอบความหวาดเสยีวและทา้ทายไมค่วรพลาด 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ลอ็ตเต้ ดิวต้ีฟรี  มสีนิคา้ชัน้น า

ปลอดภาษใีหท้่านเลอืก ซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสือ้ผา้ 

เครือ่งส าอางค ์กระเป๋า แว่นตา นาฬกิา กลอ้งถ่ายรปู และเครือ่งประดบั 

ฯลฯ หลากหลายแบรนดช์ัน้น า อาทเิช่น  MCM , PRADA , SULWHASOO 

, DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอืน่ๆอกีมากมายทีคุ่ณ

จะอดใจไมไ่ด ้ 

 

อิสระอาหารเยน็  //  ไม่มีรถบริการรบั-ส่งท่ีโรงแรม 

พาทุกท่านเดินเข้าท่ีพกั  NEW SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วนั  ประเทศเกาหลใีตเ้ป็นประเทศทีม่สีถานทีท่่องเทีย่วสวยๆ และโร
แมนตกิใหทุ้กท่านไดม้าสมัผสั มรีถสาธารณะครอบคลุมแหล่งท่องเทีย่วส าคญั นองกจากนี้
ประเทศเกาหลใีตย้งัมอีาหารทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ทีใ่ครมาตอ้งมาลองลิม้รส นอกจากนี้ยงัมขีองใชข้อง
ทีร่ะลกึใหทุ้กๆท่านไดเ้ลอืกซื้อเลอืกชมกนัอย่างมากมายการนัตรดีว้ยคุณภาพ 
-CHEONGGYECHEON STREAM (คลองชองเกชอน) เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศโ์ช
ซอน อายุกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 5.84 กโิลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซล แต่ในชว่ง
ค.ศ.1957 - ค.ศ.1977 ไดม้กีารพฒันาประเทศอย่างกา้วกระโดด กระทัง่ปี ค.ศ. 2002 นายล ี
มยองปาก ไดร้บัต าแหน่งเป็นผูว้่าการกรุงโซล เขาไดเ้สนอโครงการฟ้ืนฟูคลองชองเกชอน ใช้
งบประมาณกว่า 380,000,000,000 วอน พรอ้มกบัฟ้ืนฟูธรรมชาตสิองฝัง่คลอง มสีะพานกว่า 22 
แห่ง และทางเดนิเลยีบคลอง จนปัจจุบนัคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัใน
กรุงโซล 
-BUKCHON HANOK VILLAGE (หมู่บา้นโบราณบกุชน) เป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของเกาหล ี
ท่ามกลางตกึรามบา้นช่องทีท่นัสมยัของกรุงโซลนัน้ หมูบ่า้นแห่งนี้กย็งัคงรกัษาอาคารบา้นเรอืน
ในสมยัโบราณ มกีลิน่อายของเกาหลใีนยุคเก่าแก่ เหมาะส าหรบัคนทีช่อบสถานทีท่่องเทีย่วเชงิ
ประวตัศิาสตร ์หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอกถอืเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วอกีแห่งหนึ่งทีเ่มือ่นกัท่องเทีย่วไดไ้ป
เยอืนแลว้ จะไดพ้บกบับา้นของขนุนางระดบัสงูของเกาหลใีนสมยัก่อน ภายในหมูบ่า้นมอีาคาร
แบบดัง้เดมิของเกาหลกีว่า 100 หลงั 
-SMTOWN STUDIO ส าหรบัแฟนคลบัศลิปินค่าย SM ไมว่่าจะเป็นวง Super Junior, TVXQ, 
Girls’ Generation, f(x), SHINee, EXO, Red Velvet และ NCT ขอบอกเลยว่าอย่าพลาดเทีย่ว 
SMTOWN STUDIO ที ่COEX Artium ภายในรา้นรา้น SUM ทีร่วมสนิคา้ Official ของศลิปิน
ค่าย SM ไวม้ากมาย นอกจากนี้ยงัมกีระเป๋า หมวก เสือ้ แว่นตา หมอน แกว้น ้า พวงกุญแจ ฯลฯ 
และคาเฟ่สุดฮติอย่าง SUM POP-UP CAFE ภายในมขีนมน่ารกัๆ แสนน่ากนิมากมาย ไมว่่าจะ
เป็น เคก้ คพัเคก้ มาการอง และไอศกรมี 
นอกจากสถานทีท่่องเทีย่วแลว้ทางแอดมนิขอแนะน ารา้นคาเฟ่น่ารกัใจกลางกรุงโซล หลงัจากทุก
ท่านเหนื่อยจากการท่องเทีย่วตามสถานทีย่อดฮติแลว้สามารถมานัง่พกัผอ่นคลายจบิกาแฟและ
กนิขนมกนัไดท้ีค่าเฟ่ชลิๆ ลองปักหมดุไปเชค็อนิกนันะคะว่าจะฟินและชลิขนาดไหน เริม่ตน้ทีร่า้น 
SEOULISM ,HOARD CAFE ,THE ROYAL FOOD AND DRINK ,PIKNIC และ WKND 
LOUNGE รา้นคาเฟ่บรรยากาศด ีววิสวย อาหารอร่อย 
อิสระอาหารกลางวนั / อิสระอาหารเยน็ 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

ช่วงเช้า อิสระตามอธัยาศยั ช้อปป้ิง / ท่องเท่ียว  ใชเ้วลาคุม้ค่าตามทีทุ่กท่านตอ้งการ ชอ้ปกระหนํ่า ในย่านสรรพสนิคา้ทนัสมยัชัน้น า 

เปิดมมุมองเกาหลแีบบใหม่ อิม่อร่อย กบัอาหารเกาหลนีานาชนิด เรยีนรูว้ฒันธรรมของชาวเกาหลใีต ้และท่องเทีย่วตามรอยซรียี์ 

อิสระอาหารกลางวนั 

วนัท่ีห้ำของกำรเดินทำง เชค็เอำ๊ทโ์รงแรม  - ศนูยก์ำรค้ำท้องถ่ิน – กรงุเทพ ฯ 
 

 
 

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง อิสระฟรีช้อปป้ิงตลอดทัง้วนั   
 

 
 



  

 

พาทุกท่านเชค็เอา๊ทอ์อกจากโรงแรมประมาณช่วง 11.00-12.00 น 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเคียงบกกงุ (GYEONGBOKGUNG ) พระราชวงัเคยีงบกกุงนัน้ขึน้ชือ่ว่าเป็น  พระราชวงัไมโ้บราณที่

มขีนาดใหญ่ มคีวามเก่าแก่และสวยงามทีสุ่ด เป็นทัง้สญัญลกัษณ์และแหล่ง

ท่องเทีย่วยอดฮติของกรุงโซล สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ 

ราชวงศโ์ชซอน เดมิทนีัน้ภายในพระราชวงัมอีาคารและต าหนกัต่างๆ 

มากกว่า 200 หลงั แต่เมือ่มกีารรุกรานของญีปุ่่ น อาคารส่วนใหญ่กไ็ดถู้ก

ท าลายลงเหลอือยู่เพยีงแค่ 10 หลงัเท่านัน้ ปัจจุบนัไดม้กีารก่อสรา้งหมูพ่ระที่

นัง่ทีเ่คยถูกท าลายขึน้มาใหมใ่นต าแหน่งเดมิ ค าว่าเคยีงบกกุงนัน้หมายถงึ 

พระราชวงัแห่งพรทีม่แีสงสว่าง ภายในบรเิวณของพระราชวงัแห่งนี้มี

สถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจดงันี้คอืพระทีน่ัง่คนึจองวอง  และศาลาเคยีงเฮวร ูซึง่

ตัง้อยู่ภายในบรเิวณสระน ้า มทีศันียภาพทีส่วยงามมากทีซ่ึง่เคยเป็นทอ้งพระ

โรงออกงานสโมสรสนันิบาตต่างๆ ส าหรบัตอ้นรบัแขกบา้นแขกเมอืง และ

ทุกๆ ชัว่โมงจะมพีธิผีลดัเปลีย่นเวรยาม บรเิวณดา้นหน้าของพระราชวงัเคยีง

บกกุงอกีดว้ย (พเิศษบรกิารชุดฮนับก ฟร)ี 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ศูนยก์ารคา้ทอ้งถิน่  (LOCAL SHOPPING CENTER) เป็น

สถานทีร่วมสนิคา้ ทอ้งถนิขนาดใหญ่ทีม่สีนิคา้ไวม้ากมายหลายชนิดและหลายยีห่้อ เรยีก

ไดว้่าไปทีเ่ดยีวไดค้รบทุกอย่าง แพค็กลบัไทยกนัสมใจ ภายในศนูยช์อ็ปป้ิงประกอบไป

ดว้ย ขนมยอดฮติต่างๆ นมกลว้ย ชา กาแฟ โซจ ูบะหมี ่เครือ่งปรุง ขนมพืน้เมอืงเกาหลี

หลากชนิด เช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลต กมิจ ิรวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เช่น 

ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว กะทะ ลกูบอลซกัผา้  เครือ่งส าอางค ์และสมนุไพรขึน้ชือ่ของเกาหลี

ใต ้ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกชมิ เลอืกชอ็ป และซือ้กลบัไปเป็นของฝากของทีร่ะลกึให้ักบัคน

พเิศษ 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบนิอนิชอนเพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ   

18.40 - 21.45 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ  ASIANA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่OZ741 // OZ743 

22.15 - 01.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบั 

 *สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั น ้าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมั 

 
***กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง ทาง

บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าบรกิารไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั*** 

ในกรณเีกดิเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น กรณกีารล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญู

หายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะส่งผลกระทบใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบุใน

โปรแกรม ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณใีดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส และค่าใชจ้่ายทีล่กูคา้และบรษิทัจ่าย

ไปแลว้  



  

 
 

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

โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร 
พีเรียตเดินทำง รำคำปกติ รำคำโปรโมชัน่ พกัเด่ียวเพ่ิม 

พฤศจิกำยน : 10-14 , 11-15 , 17-21 ,18-22  15,400.- 11,900.- 

4,900 บาท 

พฤศจิกำยน : 3-7 ,4-8 , 12-16 ,16-20 ,19-23 ,23-27 , 24-28 ,25-29 15,700.- 12,200.- 

ตลุำคม : 28-1พ.ย. ,29-2พ.ย. 

พฤศจิกำยน : 2-6 ,5-9 , 9-13 , 26-30  
16,000.- 12,500.- 

ตลุำคม : 30-3พ.ย. , 31-4พ.ย. 
พฤศจิกำยน : 1-5 ,6-10 ,7-11 ,8-12 ,13-17, 14-18 ,15-19 ,20-24  
21-25 ,22-26 , 27-1ธ.ค. , 28-2ธ.ค. 

16,300.- 12,800.- 

พฤศจิกำยน  : 29-3ธ.ค. , 30-4ธ.ค. 17,300.- 13,800.- 

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

***เน่ืองจำกทำงแลนดเ์กำหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลำยครัง้จำกกองตรวจคนเข้ำเมืองประเทศเกำหลีใต้  และจำกสำยกำรบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมำเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท ำงำน แรงงำนผิดกฎหมำย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2558 โปรแกรม FREEDOM IN SEOUL ทำง

แลนดเ์กำหลีจ ำเป็นต้องเกบ็ค่ำประกนัเพ่ือให้ลกูค้ำไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่ำนัน้ เป็นจ ำนวนเงิน (3,000 บำท หรือ 100,000 วอน) หำกลกูค้ำเป็น

นักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทำงท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตำมโปรแกรมท่ีก ำหนด สำมำรถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ ำนวน ดงันัน้จึงใคร่ขอ

ควำมร่วมมือจำกลกูค้ำปฎิบติัตำมเง่ือนไขดงักล่ำว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกุค้ำไม่ผ่ำนกองตรวจคนเข้ำเมือง หรือ กรมแรงงำนทัง้ท่ี

ประเทศไทยและประเทศเกำหลีใต้)*** 

หำกท่ำนถกูเจ้ำหน้ำท่ีตม.เกำหลี กกัตวัไม่ให้เดินทำงเข้ำประเทศ ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงถกูกกัตวัและส่งตวั

กลบัประเทศไทยลูกค้ำจะต้องเป็นผูช้ ำระเองทัง้หมด 

หมำยเหต ุ: ขอแจ้งให้ทรำบว่ำ ทำงคณะทวัรจ์ะออกเดินทำงท่องเท่ียวหลงัเวลำเคร่ืองลงประมำณ 1 ชัว่โมง ทำงทวัรไ์ม่มีนโยบำยให้คณะรอ ท่ำนท่ีติด

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง หำกสำมำรถผำ่นเข้ำเมืองได้จะต้องเดินทำงไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเดินทำงจำกทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ควำมเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่ำงเตม็เวลำ ขออภยัในควำมไม่สะดวก 

 

 



  

เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองที่น่ัง 
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงินเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 



  



  



  

 
 

ราคานี้รวม 
-           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 
 
 
 



  

ราคานี้ไม่รวม 
-           ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 1,200 บาท หรือ 35,000 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 
กรณียกเลิกการเดนิทาง 

(ราคาโปรโมช่ันไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงวันเดนิทางและผู้เดนิทางได้ในทุกกรณี )    
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้เดนิทางได้*** 

กรุ๊ปท่ีเดนิทางต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพเิศษเช่น Charter 
Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด 

   หมายเหตุ  
-           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 
-          การติดต่อใดๆกบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ 
เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของ
บริษทั 
-          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 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลง
ต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 



  

 

 


