
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม – มิถนุายน  2562 

 

20.30 - 22.00 คณะเดนิทางพรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิบรเิวณชั $น 4 ชั $นผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ  Asiana Airline หรอื

เทยีบเท่า(Korean Air // Thai Aiways)   หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ …K…. ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข …6… โดยมเีจา้หน้าที�จากบรษิทัฯ

คอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก ในเรื�องของเอกสาร 

 

 

 

23.55-02.35น.    ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหล ีโดยสายการบนิ ASIANA AIRLINE เที�ยวบนิที� OZRST // OZ RSS  นบัวา่เป็นสายการบนิที�มี

ฐานอยูท่ี�กรุงโซล สาธารณรฐัเกาหล ี และเป็นหนึ�งในสองสายการบนิหลกัของเกาหลใีต ้ เอเชยีนาแอรไ์ลน์เป็นสมาชกิของ Star 

Alliance และถอืวา่เป็นสายการบนิระดบั ] ดาวเลยทเีดยีว (ขอสงวนสทิธิก̂ารเปลี�ยนแปลงสายการบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหน้า) *     

นํ�าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรมั /ท่าน/1ชิ�น 
ขอสงวนสิทธิ, การเปลี.ยนแปลงสายการบิน เที.ยวบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัที.สนามบินสวุรรณภมิู  
 

ข้อแนะนํา  ถ้าต้องการนําของเหลวขึ �นเครื�องใสก่ระเป๋าถือติดตวัจะต้องบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรตอ่ชิ �น (รวมกนัไม่เกิน 
1 ลิตร) บรรจภุณัฑ์ดงักลา่ว ควรใสใ่นถงุที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นําถงุขึ �นไปเพียงใบเดียวเท่านั �น การนําผลิตภณัฑ์ของสดที�ทําจาก

สตัว์ไม่วา่เนื �อหม ูเนื �อววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนญุาต ให้นําเข้าประเทศเพื�อปอ้งกนัโรคตา่งๆ เพราะหากศลุกากรตรวจพบจะต้องเสียคา่ปรับ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.00-10.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน  ประเทศเกาหลใีต ้  (กรณุาปรบัเวลาของทา่นใหเ้รว็ขึ(น ) ชั *วโมง เพื*อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิ*น

ของประเทศเกาหล)ี  

  จากนั (นพาทุกท่านเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑศิ์ลปะโมเดลของสะสม  แหง่นี(สรา้งขึ(นโดยประตมิากรชื*อ Kwon Jin-gyu ในเมอืง

ชุนชอน ภายในอาคาร Moon Valley แบง่ออกเป็นทั (งหมด C ชั (น  เป็นการผสมผสานที*แปลกใหมข่องแนวคดิการจดัการของเล่น  

ประตมิากรรมแกะสลกั โมเดลซุปเปอรฮ์โีรท่ ั *วทุกมมุโลก อาทเิชน่ไอรอ่นแมน ซุปเปอรแ์มน เดอะฮคั แบทแมน และตวัละคร

ภาพยนตรฟ์อรม์ยกัษ์ เรื*องทรานฟอรเ์มอร ์การต์นูทุกประเภทอาทเิชน่ โดเรมอ่น ชนิจงั คติตี(  มกิกี(เมาส ์ป๊อปอาย มารโิอ ้  รวมไป

ถงึโมเดลนกัแสดงฮอลลวีดู หลากหลายขนาด ทุกทา่นจะไดต้ื*นตาตื*นใจกบัโมเดลของสะสม ณ ที*แหง่นี(แน่นอน สว่นบรเิวณดา้นนอก

ของพพิธิภณัฑจ์ะมโีซนแสดงของสตัวช์นิดต่างๆเชน่ สนุขัจิ(งจอก เมยีรแ์คท แพรรดีอ็ก และ แรคคนู 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (มื อที"#) 

  จากนั (นพาทุกท่านเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑห์ยกขาว เมอืงชุนชอน จงัหวดัคงัวอน เป็นเมอืงแหง่หยก เป็นเหมอืงหยกขาวแหง่

เดยีวในเกาหลใีต ้ เดมิสรา้งขึ(นในปี OPQ) มไีวส้าํหรบัโรงงานทาํเหมอืงหยกเทา่นั (น ปัจจุบนัภายในประกอบดว้ย หอ้งซาวน่า 

พพิธิภณัฑข์า้วของเครื*องใชใ้นสมยัก่อน และถํ(าหยก ตามแนวถํ(าทั (งสองดา้นมกีารก่อหยกหลายแบบซึ*งทอดยาวไปตามระยะทาง 

นกัทอ่งเที*ยวสามารถเดมิชมธรรมชาตขิองหยก และเครื*องใชนํ้(าบาดาลที*ขดุขึ(นมาจากถํ(าที*ปลายอุโมงค ์ มรีสชาตทิี*เป็นเอกลกัษณ์

ของนํ(าทาํใหผู้ค้นที*ไดม้าชมิเลา่ต่อกนัวา่มปีระสทิธภิาพในการรกัษาโรครดิสดีวงทวารทอ้งผกูและอาหารไมย่อ่ย นอกจากนี(มรีา้นขาย

ของ 

 

วนัที.สองของการเดินทาง  พิพิธภณัฑศิ์ลปะโมเดลของสะสม  –พิพิธภณัฑห์ยก –  สะพานแขวนโซกึม –                                ชมแสงสีเสียง 

SONATA OF LIGHT 

 



  

 

 

 

 

 

 

ที*ระลกึใหบ้รกิารสนิคา้ที*ทาํจากหยกหลากหลายชนิด เชน่ แหวน สรอ้ยคอ กําไลขอ้มอื และภายนอกอาคารทุกทา่นจะไดพ้บกบัหยก

แกะสลกัเจา้แมก่วนอมิ ซึ*งเป็นไฮไลทข์องเมอืงชุนชอนงดงามอยา่งคาดไมถ่งึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ สะพานแขวนโซกึมซาน (Sogeumsan) ตั (งอยูใ่นจงัหวดั วอนจ ู สะพานแขวนโซกมึซานเป็นสะพาน

แขวนที*ยาวที*สดุในเกาหล ีโดยสะพานแหง่นี(กวา้ง O.S เมตร และมคีวามยาวถงึ )TTเมตร สะพานแหง่นี(ไดเ้ปิดใหใ้ชบ้รกิารครั (งแรกใน

วนัที* OO มกราคม )TOU นอกจากนี(ยงัมกีารตดิตั (งสกาย      วอลค์พื(นกระจกใสที*หอชมววิที*อยูด่า้นขา้งสะพาน การที*ทุกทา่นไดย้นื

อยูบ่นพื(นกระจกใส จะทาํใหคุ้ณรูส้กึเหมอืนกบัไดเ้ดนิอยูบ่นกอ้นเมฆเลยทเีดยีว สถานที*ทอ่งเที*ยวนี(คลา้ยกบัเกาะนามิไดเ้ลย หอ้มลอ้ม

ดว้ยทวิทศัน์อนัน่าตื*นตาตื*นใจของธรรมชาตอินังดงามในช่วงใบไมเ้ปลี�ยนสีจะสวยมาก นอกจากมีแม่นํ�าซมัซนัชอนเป็นแม่นํ�าสายหลกั

ของเมืองวอนจูทอดยาวสุดสายตา เหมาะสาํหรับถ่ายรูปเกบ็ความประทบัใจและความสวยงามของธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

จากนั (นพาทุกท่านชม แสง ส ี เสยีง Sonata Of Light ซึ*งถอืวา่เป็นหนึ*งในโชวแ์สงสเีสยีงที*น่าตื*นตาตื*นใจและแปลกใหม ่

แสดงใหเ้หน็ถงึวถิทีศัน์ที*มชีวีติชวีาและมเีสน่หใ์นยามคํ*าคนื  ความสวยงามนี(จดัแบง่เป็น 5 โซนประกอบไปดว้ย  การบรรเลงดนตรี



  

 

 

 

 

 

 

ดว้ยจงัหวะของแสงจนัทรก์ลางสระบวั  การแสดงแสงสรีะยบิระยบัเปรยีบเสมอืนหิ*งหอ้ยเคลื*อนที*ตามจงัหวะ  การแสดงแสงไฟบนพื(น

ทางเดนิเป็นรปูดอกไมต่้างๆที*เคลื*อนไหวไปมา  การแสดงออเคสตรา้บอกเลา่เรื*องราวในป่าแวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาต ิ และการแสดง

ดนตรแีบบผอ่นคลาย ควบคูไ่ปกบัแสงจนัทร ์สถานที*แหง่นี(เหมาะกบัการเป็นแหลง่ทอ่งเที*ยวยามคํ*าคนืที*ไมค่วรพลาดเลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

เยน็ รบัประทานอาหารเยน็ (มื อที"2) 

ที*พกั พาทุกทา่นเดนิทางเขา้ที*พกั Oak Valley Ski Resort หรอืเทยีบเทา่ (ระดบั 3 ดาว) 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื อที" <) 

พาทุกทา่นเดนิทางสู ่ LOTTE SEOUL SKY (ลอ็ตเต้ โซล สกาย) ตั (งอยูใ่จกลางกรงุโซล เป็นตกึที*สงูที*สดุ ในเกาหลแีละสงูเป็น

อนัดบัที* S ของโลกมทีั (งหมด O)` ชั (น ความสงูอยูท่ี*ประมาณ SSS  เมตร  เรยีกไดว้า่เป็นแลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องกรงุโซล สาํหรบัหอ

ชมววิ “Seoul Sky” ซึ*งไดถ้กูบนัทกึใหเ้ป็นหอชมววิที*สงูเป็นอนัดบัสามของโลก และจะเปิดใหเ้ขา้ชมในเดอืนเมษายน )TOQ ซึ*งตั (งอยู่

บนชั (น OOQ-O)` ของตกึที*สงูที*สดุในโซลอยา่ง “Lotte World Tower”  Seoul Sky นั (นไดท้าํลาย ` สถติขิอง Guinness World  

 

Records อยา่งแรกเลยคอื “ชั (นลอยฟ้าที*อยูส่งูที*สดุในโลก” บนชั (น OOU, “ลฟิตท์ี*เรว็ที*สดุในโลก” ที*มคีวามเรว็ถงึ jTT เมตรต่อนาท ี

และสดุทา้ยคอื “ระยะทางของลฟิตท์ี*ยาวที*สดุในโลก” Seoul Sky ถกูดไีซน์ภายใตค้อนเซป็ต ์“The Beauty and Pride of Korea" 

(ความงามและความภาคภมูใิจของเกาหล)ี 

วนัที.สามของการเดินทาง     ลอ็ตเต้ โซล สกาย  - ลอ็ตเต้ดิวตี�ฟรี -  สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์ - ร้านสมนุไพร  -            ศนูยร์วม

เครื.องสาํอางค ์ -พิพิธภณัฑศิ์ลปะสามมิติ -  ฮงแด ชอ็ปปิ� งสตรีท 
 



  

 

 

 

 

 

 

จากนั (นนําทา่นชอ้ปปิ(งสนิคา้ปลอดภาษทีี* ลอ็ตเต้ ดิวตี ฟรี  มสีนิคา้ชั (นนําปลอดภาษใีหท้า่นเลอืก ซื(อมากมายกวา่ 500 

ชนิด ทั (ง นํ(าหอม เสื(อผา้ เครื*องสาํอางค ์กระเป๋า แวน่ตา นาฬกิา กลอ้งถ่ายรปู และเครื*องประดบั ฯลฯ หลากหลายแบรนดช์ั (นนํา 

อาทเิชน่  MCM , PRADA , SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอื*นๆอกีมากมายที*คุณจะอดใจ

ไมไ่ด ้

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในรม่ขนาดใหญ่ที*ตั (งอยูท่ี*เขตชมัซลิ (Jamsil) ในกรงุ

โซล ที*นี*มที ั (งสวนสนุกในรม่ ซึ*งจดัไดว้า่เป็นสวนสนุกในรม่ที*มชีื*อเสยีงที*สดุแห่งหนึ*งในโลก เลยกว็า่ได ้และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ 

ที*สรา้งเป็นเกาะอยูก่ลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแหง่นี( กค็อืแรคคนูที*ชื*อ Lotty และ Lorry ทั (งคู่

เป็นแฟนกนั สวนสนุกแหง่นี( มกีารแบง่พื(นที*เป็น 2 โซนใหญ่ๆ คอื สวนสนุกในรม่ Lotte World Adventure เครื*องเลน่สว่นใหญ่ของ

โซนนี(จะเน้นหนกัสาํหรบัเดก็เลก็บวกกบัมลีาน สเกต็นํ(าแขง็ไวบ้รกิารพรอ้มทั (งยงัเชื*อมต่อกบั พพิธิภณัธพ์ื(นบา้นลอ็ตเตเ้วลิด ์(Lotte 

World Folk Museum) สว่นอกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื*อมต่อไปยงัดา้นนอกสู ่Magic Island เตม็ไปดว้ยเครื*องเลน่หวาดเสยีว

แบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ใหไ้ดส้นุกสนานกนัตลอดทั (งสี*ฤด ูมาดเูครื*องเลน่ผาดโผนกนับา้งดกีวา่ GYRO DROP คอื 1 ใน 4 ของเครื*อง

เลน่แนวเอก็ซต์รมีของที*นี* ที*คนชอบความหวาดเสยีวและทา้ทายไมค่วรพลาด 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั (มื อที" H) 

   จากนั (นนําทา่นชม ร้านสมนุไพร(Korea Herb) ใหมล่า่สดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิ � เรยีบรอ้ยแลว้ เป็น

สมนุไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกวา่ ผลไมท้อง มรีสเปรี(ยว ดสีาํหรบับุคคลที* นิยมดื*มเหลา้ ชา กาแฟ 

นํ(าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะชว่ยในการลา้งสารพษิที*ตกคา้งหรอืไขมนัที*สะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรอืไต ชว่ยใหต้บัหรอืไตของ

ทา่นแขง็แรงขึ(น ซึ*งยงัสง่ผลดต่ีอสขุภาพรา่งกายของทา่นเอง 

จากนั (นพาทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครื"องสาํอางค ์Midam Cosmetic  ประเภทเวช สาํอางคท์ี*หมอศลัยกรรมเกาหลรีว่ม

ออกแบบมากมาย เชน่ ผลติภณัฑบ์าํรงุผวิหน้า เครอืงสาํอางค ์หลากหลายแบรนด ์และอื*นๆอกีมากมาย อาทเิชน่ B2B ,Closee 

Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี(ยงัมคีรมีที*โดง่ดงั  อาทเิชน่ ครมีเมอืกหอยทาก , เซรั *มพษิง ู, ครมี    โบทอ็ก , Aloevera Gel . ครมีนํ(า

แตก , BB Cream , etc 

  พาทุกทา่นเขา้ชม  TRICKEYE MUSEUM  เป็นสถานที*ทอ่งเที*ยวชื*อดงัที*จดัขึ(นแบบพพิธิภณัฑแ์กลเลอรี*ศลิปะและ

ภาพวาด  คอืเทคนิคงานศลิปะแบบ 2D และลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนที*จะเป็น การดภูาพวาดธรรมดาๆเหมอืนหอศลิป์

ทั *วไป นกัทอ่งเที*ยวจะตื*นตาตื*นใจกบัภาพวาดแนว 3D ที*เสมอืนวา่ไดเ้ขา้ไปเป็นสว่นหนึ*งในรปูภาพนั (น ทาํใหน้กัทอ่งเที*ยวเพลนิ

เพลนิสนุกสนานไมม่เีบื*อ trickeye ถอืเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะยอดนิยมของชาวเกาหลแีละนกัท่องเที*ยว 

   

จากนั (นพาทา่นสู ่ HONGDAE SHOPPING STREET  ศนูยร์วมเครื*องสาํอางค ์ผลติภณัฑบ์าํรงุผวิพรรณ  ผลติภณัฑบ์าํรุงผวิหน้า 

หลากหลายแบรนดด์งัที*กาํลงัเป็นที*นิยมในเกาหล ีเชน่ SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP , 

NATURE REPUBLIC ฯลฯ มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซื(ออยา่งมากมาย และยงัสามารถมอบเป็นของฝากใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้กีดว้ย 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ ณ ฮงแด 



  

 

 

 

 

 

 

ที*พกั Lucebridge  Hotel ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื อที" 5) 

 

พาทา่นเยี*ยมชม พระราชวงัถอ็กซูกงุ (Deosugung Palace) ซึ*งแปลวา่ พระราชวงัแหง่ความอายยุนืนานและมั *งคง ที*ไดร้บัการ

พระราชทานชื*อจากกษตัรยิช์ุนจอง เป็นที*ประทบัของเจา้ชายวอนชาน ระหวา่งปี OCSC – OCUU  จนถงึกษตัรยิโ์กจอง กษตัรยิก์่อน

องคส์ดุทา้ยของราชวงศโ์ชชอนกถ็กูบงัคบัใหส้ละราชสมบตัทิี*นี*โดยญี*ปุ่ น ในปี OPTQ และพระองคก์ท็รงประทบัอยูท่ี*นี*จนสิ(นพระชนม ์

ในปี ค.ศ.OPOP พระราชวงันี(ตั (งอยูต่รงขา้มกบั ศาลาวา่การเมอืงแหง่กรงุโซล (City  Hall) มปีระตทูางเขา้ที*สวยงาม คอืประตแูทฮนั

มนุ (Daehanmun Gate) ภายในมพีระที*นั *งซุงวาจอน (Junghwajeon) หนัหน้าไปทางทศิใต ้บรเิวณรอบกาํแพงดา้นหน้าพระราชวงั 

มชีา่งแกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักลึ และมกีารแสดงพธิเีปลี*ยนเวรยามหน้าประตพูระราชวงั 

จากนั (นพาทา่นเดนิทางต่อที* ร้านนํ ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์หง่ธรรมชาต ิผา่นผลงานการวจิยัมากมาย จากมหาวทิยาลยั

แหง่ชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณชว่ยลดไขมนัและนํ(าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และ

สามารถลา้งสารพษิในรา่งกาย เพื*อเพิ*มภมูติา้นทานและทาํใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหล ีซึ*งกาํลงัเป็นสิ*งที*ไดร้บัความนิยมจากคนใน

ประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

จากนั (นนําทา่นสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ซึ*งรฐับาลรบัรองคุณภาพวา่ผลติจากโสมที*อาย ุj ปี ซึ*งถอื วา่เป็นโสมที*มคีุณภาพดี

ที*สดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซื(อโสมที*มคีุณภาพดทีี*สดุและราคาถกูกวา่ไทย ) เทา่ กลบัไปบาํรงุรา่งกายหรอืฝาก

ญาตผิูใ้หญ่ที*ทา่นรกัและนบัถอื 

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั (มื อที" 6)  

จากนั (นนําทา่น ช้อปปิ งที"ย่านเมียงดง ไดช้ื*อวา่เป็นแหลง่รวมแฟชั *นแบรนดเ์กาหลชีั (นนํา ซึ*งในแต่ละวนัจะ มวียัรุน่เกาหลมีาเดนิช้

อปปิ(งกนัอยา่งลน้หลาม ทา่นสามารถหาซื(อสนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทั (งเสื(อผา้,รองเทา้,กระเป๋า,เครื*องสาํอางคซ์ึ*งเป็นที*รูจ้กัอยา่งดี

ของคนไทย อาท ิEtude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เครื*องประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนงัและ

ซรีี*สฮ์ติ ตลอดจนของที*ระลกึที*มรีปูดาราคนโปรดของทา่นอยูใ่นสนิคา้ 

จากนั (นพาทา่นเดนิทางสู ่ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที*นี*มขีนมพื(นเมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิชน่ ขนมขบเคี(ยว ชอ็ค

โกแลต กมิจ ิมามา่ รวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เชน่ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว กระทะ ซอสปรงุรส และของฝากของที*ระลกึมใีหท้า่นได้

เลอืกซื(อมากมาย พรอ้มมบีรกิารบรรจุกลอ่งตามเงื*อนไขของรา้น 

 

 

วนัที.สี.ของการเดินทาง พระราชวงัถอ็กซูกงุ  - ศนูยนํ์�ามนัสนเขม็แดง  - ศนูยโ์สม  - ตลาดเมียงดง  - ร้านละลายเงินวอน 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสูส่นามบนิอนิชอนเพื*อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ   

18.40 - 21.45 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ  ASIANA AIRLINE  เที*ยวบนิที* OZ741 // OZ743 

22.15 - 01.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบั 

**ขอสงวนสทิธิ �การเปลี*ยนแปลงสายการบนิ เที*ยวบนิ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
**สายการบนิมกีารเปลี*ยนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเทา่กนั นํ(าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมั / 1 ชิ(น 

 
***กรณีที*กองตรวจคนเขา้เมอืงทั (งที*กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที*ระบุในรายการเดนิทาง ทางบรษิทั

ฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั (งสิ(นและขอสงวนสทิธิ �ที*จะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทั (งสิ(น ซึ*งอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณี

เกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เชน่ กรณีการลา่ชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยดุงาน การจราจรตดิขดั หรอืสิ*งของสญูหายตาม

สถานที*ต่างๆ ที*เกดิขึ(นอยูเ่หนือการควบคุมของบรษิทั และเจา้หน้าที* ที*จะสง่ผลกระทบใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเที*ยวที*ระบุในโปรแกรม ผู้

เดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั (งสิ(น คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส และค่าใชจ้า่ยที*ลกูคา้และบรษิทัจา่ยไปแลว้  

 

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

 

 

หมายเหต ุเมนูอาหาร 
 

- จมิดกั ไก่อบซอีิ�ว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื(นเมอืงดั (งเดมิ จมิดกัจานใหญ่นี(ประกอบไปดว้ย ไก่ชิ(นโต วุน้เสน้เกาหลนีี(มลีกัษณะเป็นเสน้

แบนใหญ่ๆทาํจากมนัฝรั *งทาํใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้ๆ การรบัประทานใช้

กรรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิ(นเลก็พอดคีาํ รบัรองตอ้งตดิใจ 

 

- ทคัคาลบี( อาหารยอดนิยมอกีชนิดหนึ*ง ของคนเกาหล ีนําไก่ บารบ์คีวิ ผกัต่างๆ ผดัรว่มกบัซอสบารบ์คีวิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีาร

ทานโดยหอ่กบัผกักาดแกว้เกาหล ีเมื*อทานไประยะหนึ*งจะนําขา้วสวยและสาหรา่ยแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบี(เพื*อใหเ้กดิอาหารชนิด

ใหม ่คอื ทคัคาลบี(โปคมีหรอืขา้วผดัทคัคาลบี(ที*ทั (งหอม อรอ่ย เสริฟ์พรอ้มเครื*องเคยีง 

- ชาบ ูชาบ ูจะเป็นการนําผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมรูวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยนํ(าซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะ

ของแต่ละรา้น แลว้ตม้จนเดอืด ก่อนจะเริ*มรบัประทาน กจ็ะนําอุดง้ลงตม้อกีครั (ง จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย หรอือุดง้กไ็ด ้เมนูชาบชูาบ ู

ถอืไดว้า่เป็นรายการอาหารที*ขาดไมไ่ดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองนํ(าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ทาํใหเ้ป็นที*ชื*นชอบของ

หลายทา่น หากทา่นใดทานรสจดัหน่อย กส็ามารถขอนํ(าจิ(มเกาหล ีเตมิเพิ*มรสชาต ิ



  

 

 

 

 

 

 

- พลุโกก ิสว่นผสมของเมนูนี( คอืหมหูมกัชิ(นบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เชน่ กะหลํ*าปล ีฟักทองอ่อน ถั *วงอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้

รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ั (งแบบแหง้และนํ(า เครื*องเคยีงต่าง ๆ คอื ถั *วงอกดอง วุน้เสน้ปรงุรสสาหรา่ย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้ว

สวยรอ้นๆ ทา่นจะอิ*มอรอ่ยกบัเมนูอาหารนี(อยา่งแน่นอน 

คาลบ ิอาหารเกาหลแีบบปิ( งยา่งที*มชีื*อเสยีงของเกาหล ีเป็นการนําเนื(อหมมูาหมกักบัเครื*องปรุงจนเนื(อนุ่ม แลว้จงึนําไปยา่งบนแผน่
โลหะที*ถกูเผาจนรอ้น ตอนยา่งเนื(อนั (นจะยา่งเป็นชิ(นโตพอสมควร พอใกลส้กุแลว้กต็อ้งใชก้รรไกรตดัเป็นชิ(นพอดคีาํ ทานกบัเครื*อง
เคยีงจาํพวกผกั กระเทยีม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 
พีเรียตเดินทาง ราคาปกติ เดก็ไม่เสริมเตียง พกัเดี.ยวเพิ.ม 

พฤษภาคม : 12-15 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 26-29 , 27-30 , 28-31  
มิถุนายน : 2-5 , 3-6 , 4-7 , 9-12 , 10-13 , 11-14 ,16-19 , 17-20, 18-21,                  

23-26 , 24-27 , 25-28 
13,800.-/คน 

4,900 บาท 

พฤษภาคม : <-==, ==-=> , =?-@@ , @@-@A , @A-@< , @?-= มิ.ย. 

มิถุนายน : =-> , 5-8 , 8-11 , 12-15 , 15-18 , 19-22 , 22-25 , 26-29 , 29-2 ก.ค. 
��,�00.-/คน 

พฤษภาคม : ?-=@ , =C-1D , @D-@E , @>-@F , DC-@ มิ.ย. , D=-D มิ.ย.  

มิถุนายน : 6-9 , 7-10 ,13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 27-30 , 28-1 ก.ค. 
14,400.-/คน 

พฤษภาคม : 15-18 15,100.-/คน 

พฤษภาคม : 18-21 15,400.-/คน 

พฤษภาคม : 16-19 18,400.-/คน 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื"อนไขการให้บริการกรณีสาํรองที"นั "ง 
   1. ราคาโปรโมชั *นชาํระเงนิเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      ราคาปกตชิาํระเงนิมดัจาํ***   ทา่นละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. สว่นที*เหลอืชาํระเตม็จาํนวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีที*ไมช่าํระยอดเงนิสว่นที*เหลอืตามเวลาที*กําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่น
ถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่ทา่นสละสทิธิ �ในการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
 
ราคานี รวม 
-           คา่ตั �วเครื*องบนิ ตามที*ระบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-           คา่ภาษสีนามบนิ ทุกแหง่ที*ม ี 
-            คา่อาหารทุกมื(อ ตามที*ระบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานที*ต่างๆ ตามรายการ 
-           คา่ที*พกัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
-            คา่รถรบั-สง่ และนําเที*ยวตามรายการ / คา่นํ(าหนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก. /1ชิ(น 
-           คา่หวัหน้าทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นําท่านทอ่งเที*ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 

พฤษภาคม : 17-20 ��,400.-/คน 

เดก็ทารก อายไุม่เกิน K ปี : M,OPP บาท 

***เนื.องจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครั �งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื.องผูแ้อบแฝงมาเป็น
นักท่องเที.ยว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอื์.น เช่น ไปทาํงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันั �นตั �งแต่วนัที. U มีนาคม KMMV โปรแกรม ASIANA PLUS + ทางแลนด์
เกาหลีจาํเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื.อให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านั�น เป็นจาํนวนเงิน (3,PPP บาท หรือ 100,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเที.ยว

จริงๆ เดินทางท่องเที.ยวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมที.กาํหนด สามารถขอรบัเงินประกนันี�คืนเตม็จาํนวน ดงันั �นจึงใคร่ขอความร่วมมือ
จากลกูค้าปฎิบติัตามเงื.อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธิ, ไม่คืนเงินประกนักรณีลกุค้าไมผ่า่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั �งที.ประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต้)*** 
หากท่านถกูเจ้าหน้าที.ตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที.เกิดขึ�นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย                               

ลกูค้าจะต้องเป็นผูช้าํระเองทั �งหมด 
หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเที.ยวหลงัเวลาเครื.องลงประมาณ U ชั .วโมง ทางทวัรไ์มมี่นโยบายให้คณะรอ ท่านที.ติด
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื.อ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที.ยวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

            (ขอสงวนสทิธิ �หวัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึ(นไปพรอ้มกรุป๊ทวัร)์ 
-           คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื*อนไขตามกรมธรรม)์ กรณุาขอเอกสารจากสถานพยาบาลเป็น
ภาษาองักฤษเท่านั (น 
 
ราคานี ไม่รวม 
-           คา่ธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ*น 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อทา่นตลอดทรปิ 
-           คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ เครื*องดื*มที*ส ั *ง
เพิ*มนอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสั *งเพิ*ม กรณุาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จา่ยเพิ*มเองต่างหาก) 
-           คา่ภาษมีลูคา่เพิ*ม 7% และภาษหีกั ณ ที*จา่ย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
 
-           คา่นํ(าหนกักระเป๋าสมัภาระ ที*หนกัเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-           คา่วซี่าสาํหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3)  
ใบสาํคญัถิ*นที*อยู ่4) สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ(ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและดาํเนินการยื*น
วซี่าดว้ยตนเองเทา่นั (น  (สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งทาํเรื*องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื*นวซี่า) 
-           คา่อาหารที*ลกูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลี*ยนแปลงจากที*โปรแกรมกาํหนด หากลกูคา้ไมส่ามารถรบัประทานอาหารที*ทาง
ทวัรจ์ดัให ้กรณุาเตรยีมอาหารสาํเรจ็รปูสว่นตวัสาํรองมาดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

• ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึ(นไป ยดึมดัจาํ 

• ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30  วนั ยดึเงนิคา่ทวัรท์ั (งหมด 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ �ในการยกเลกิการเดนิทางกรณีนกัทอ่งเที*ยวเดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น (ผูใ้หญ่) 

(ราคาโปรโมชั *นไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลี*ยนแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี )    
ชว่งเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลี*ยนชื*อผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุป๊ที*เดนิทางตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเที*ยวบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra 
Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัรท์ั (งหมด 
 
   หมายเหต ุ 
-           จาํนวนผูเ้ดนิทาง ขั (นตํ*า ผูใ้หญ่ 20 ทา่น (ผูใ้หญ่) ขึ(นไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 
-           ราคานี(เป็นราคาสาํหรบันกัทอ่งเที*ยวชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นั (น (นกัทอ่งเที*ยวต่างชาตชิาํระเพิ*มท่านละ 3,000 
บาท) 
 -            เที*ยวบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเที*ยว สามารถเปลี*ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผู้
เดนิทางเป็นสาํคญั 
-           สงวนสทิธิ �ในการเปลี*ยนแปลงเที*ยวบนิทั (งไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื*อทอ่งเที*ยว เทา่นั (น (หาก
หนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกวา่ 6 เดอืนทาํใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั (งสิ(น) 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั (งสิ(นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยั
ธรรมชาต ิหรอืกรณีที*ทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าที*ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าที*กรมแรงงานทั (งจากไทยและ



  

 

 

 

 

 

 

ต่างประเทศซึ*งอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั (งสิ(น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที*ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมื(อ 
เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั (งสิ(น หากเกดิสิ*งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที*เกดิจาก ความประมาท
ของตวันกัท่องเที*ยวเอง 
-           ตั �วเครื*องบนิเป็นตั �วราคาพเิศษ กรณีที*ทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลื*อนวนัหรอืคนืเงนิ 
 
 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งทาํในวนัทาํการของบรษิทัดงันี( วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 
09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่ว และวนัหยดุนตัฤกษ์ที*รฐับาลประกาศในปีนั (นๆ ถอืวา่เป็นวนัหยดุทาํการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไมม่ทอีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทั (งสิ(น เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษิทักาํกบั
เทา่นั (น 
-           หากทา่นที*ตอ้งการออกตั �วภายในประเทศ อาทเิชน่เครื*องบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามที*เจา้หน้าที*ทุกครั (งก่อนทาํการออกตั �ว เพื*อ
ป้องกนัปัญหาเที*ยวบนิลา่ชา้ เปลี*ยนแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลี*ยนแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดย
ไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้าซึ*งอยูเ่หนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะ 
ไมร่บัผดิชอบและคนืคา่ใชจ้า่ยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปปิ(งตามที*โปรแกรมกาํหนด ทางแลนดป์รบัเงนิคา่เขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST ขึ(นอยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมที*เขา้พกั ไมส่ามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเที*ยวกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ทา่น 
-           ขอสงวนสทิธิ �การตดัหอ้งพกัสาํหรบัผูท้ี*ไมเ่ดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิ �สาํหรบัลกูคา้ที*เดนิทางทอ่งเที*ยว และไปกลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นั (น 
-            เมื"อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั  งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงื"อนไข ข้อตกลง
ต่างๆ ที"ได้ระบไุว้แล้วทั  งหมด 
 
 

 


