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โปรแกรมการเดนิทาง 

ฮงแด ช็อปป้ิงสตรีท  - ลอ๊ตเต ้โซล สกาย  - สวนสนุกลอ็ตเตเ้วลิด ์-  พระราชวงัถอ็กซูกงุ  -  

หอคอยกรุงโซล - ร้านสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี – ตลาดเมียงดง 

ก าหนดการเดินทาง เดือน 23 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 

 

19.30 – 23.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สาย

การบิน  EASTAR JET // JEJU AIR // T’WAY   หนา้เคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข …… โดยมี

เจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ในเร่ืองของเอกสาร 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  

 

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้น าถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การน าผลิตภณัฑข์องสดท่ีท าจาก

สตัวไ์ม่ว่าเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ให้น าเขา้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
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22.20 -03.05 ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน  EASTAR JET  โดยเท่ียวบิน ZE...514....  หรือเทียบเท่า // JEJU 

AIR // JIN AIR // T’WAY  เป็นสายการบินโลวค์อสต ์มีมาตราฐานความปลอดภยัระดบัสากล สายการบินโลวค์อสตไ์ม่

เสริฟอาหารบนเคร่ืองบิน เสิร์ฟเป็นน ้าเปล่าเท่านั้น // น ้ าหนกักระเป๋า 15 กิโลกรัม /ท่าน/1ช้ิน (ขอสงวนสิทธ์ิการ

เปล่ียนแปลงสายการบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 

 

 

06.20-10.10 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน  ประเทศเกาหลีใต ้  (กรุณาปรับเวลาของท่านใหเ้ร็วข้ึน 2 ชัว่โมง เพ่ือให้ตรงกบั

เวลาทอ้งถ่ินของประเทศเกาหลี)  

 

 

 

 

 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านฝร่ังเศส Petite France เป็นหมู่บา้นขนาดเลก็มีพ้ืนท่ีไม่มากนกั สถาปนิก

ไดต้กแต่งภายในรวมไปถึงใชว้สัดุการก่อสร้าง หลงัคา หนา้ต่าง พ้ืน ลว้นตกแต่งออกมาในแนวฝร่ังเศส ตามช่ือของ

หมู่บา้น เป็นจุดขายของท่ีน่ี โดยเหมาะกบัช่ือ LA PETIT’ ซ่ึงเป็นภาษาฝร่ังเศส ท่ีมีความหมายวา่ “เลก็และน่ารัก” หรือ

เรียกอีกอยา่งวา่ เจา้ชายนอ้ย ท าใหบ้างคนเรียกวา่หมู่บา้นฝร่ังเศส แห่งเจา้ชายนอ้ยซ่ึงท าใหดู้มีความน่ารักมาก บรรยากาศ

ภายในจะออกแนวโรแมนติกผสมกบักล่ินไอสไตลฝ์ร่ังเศสแบบสดใส สีสันงดงาม เน่ืองจากดา้นในหมู่บา้น Petite France 

น้ี จะถูกแบ่งเป็นบา้นหลายๆหลงัท่ีมีสีสดใส มีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านน ้าหอมขนาดเลก็ มีสวนดอกไมน้านาชนิดท่ี

ออกดอกตามฤดูกาลต่างๆ ไปเท่ียวช่วงไหน ตอ้งไดเ้ห็นดอกไมต้ามฤดูกาลของท่ีน่ีแน่นอน ท าใหช่้วยเพ่ิมสีสันใหก้บั

หมู่บา้นฝร่ังเศส และสร้างความโรแมนติกแก่ผูม้าเยอืน และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นท่ีถ่ายท าซีรีส์เกาหลียอดฮิตหลายเร่ือง 

อาทิเช่น ”Who You Came From The Star ” 

พร้อมเสิร์ฟดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) เป็นเมนูหมอ้ไฟร้อนๆ จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เห็ด

ต่างๆ เบคอนหมรูวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเติมดว้ยน ้าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แลว้ตม้จนเดือด ก่อนจะเร่ิม

รับประทาน พร้อมกบัขา้วสวยร้อนๆ   เมนูชาบูชาบ ูถือไดว้า่เป็นรายการอาหารท่ีขาดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัร์เกาหลี เพราะ

รสชาติของน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของหลายท่าน อร่อยและไดป้ระโยชน์อีกดว้ย 

 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง       หมู่บ้านฝรัง่เศส (Petite France)  - เกาะนามิ  – โซลโล 7017 
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 น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์ร่ี ขา้มฟากไปยงั เกาะนามิ (Nami Island) ชมทิวทศัน์ของธรรมชาติ ซ่ึงเคยใชเ้ป็น

สถานท่ีถ่ายท าละครเกาหลียอดฮิต “เพลงรักในสายลมหนาว (Winter 

Love Song)” และเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครเกาหลีอีกหลายๆเร่ือง เกาะ

นามิมีรูปร่างเหมือนใบไมท่ี้ลอยอยูท่างตอนเหนือของแม่น ้าฮนั ให้

อิสระท่านไดเ้ดินเล่น ผา่นแนวตน้สนท่ีสูงเสียดฟ้า แนวตน้เกาลดั 

หรือเลือกนัง่ท่ีมา้นัง่ริมฝ่ังแม่น ้าเพ่ือชมบรรยากาศสุดโรแมนติกใตเ้งา

ไม ้มองดูสัตวน์อ้ยใหญ่ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด แวะคารวะสุสานท่านนายพลนามิ และเก็บภาพ

อนัแสนประทบัใจกลบัไปฝากคนทางบา้น เม่ือไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านนัง่เรือกลบัมายงัฝ่ัง 

 จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่  "โซลโล 7017" Seoullo 7017 ซ่ึงเป็น

ทางเดินลอยฟ้าบริเวณกลางกรุงโซล ไดเ้ปิดตวัในเดือนพฤษภาคม 2560เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวแห่งใหม่  โซลโล 7017 ในอดีตเคยเป็นถนนท่ีเป็นสะพานขา้มแยก สร้าง

ข้ึนตั้งแต่ปี 1970 และใชง้านมาเร่ือยๆ จนกระทัง่ปี 2017 ตรวจสอบแลว้พบวา่เส่ือม

ประสิทธิภาพ ไม่สามารถใชง้านเป็นถนนได ้เน่ืองจากไม่ปลอดภยั ทางผูว้า่การกรุง

โซลจึงมีแนวคิดปิดการใชถ้นนและปรับเปล่ียนมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวใหช้าว

เกาหลีใตแ้ละนกัท่องเท่ียวไดม้าพกัผอ่นชมววิกรุงโซลโดยไม่มีค่าใชจ่้ายจึงน าเลข 

70 จากเลขสองตวัทา้ยของปีท่ีสร้าง และ 17 จากเลขสองตวัทา้ยของปีท่ีปิดใชง้าน 

มาใชเ้ป็นช่ือแลนดม์าร์คแห่งน้ี 

บริการท่านดว้ย  เมนู คาลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบป้ิงยา่งท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการน าเน้ือหมมูาหมกักบั

เคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ่ม แลว้จึงน าไปย่างบนแผน่โลหะท่ีถูกเผาจนร้อน ตอนยา่งเน้ือนั้นจะยา่งเป็นช้ินโตพอสมควร พอใกล้

สุกแลว้ก็ตอ้งใชก้รรไกรตดัเป็นช้ินพอดีค า ทานกบัเคร่ืองเคียงจ าพวกผกั กระเทียม 

ท่ีพกั พาทุกท่านเขา้พกัท่ี Lucebridge  Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

  

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั้นพาท่านเดินทางต่อท่ี ร้านน า้มันสนเข็มแดง มหัศจรรยแ์ห่ง

ธรรมชาติ ผา่นผลงานการวิจยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลี

ใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเส้นเลือดตีบ 

แตก ตนั และสามารถลา้งสารพิษในร่างกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิตา้นทานและท าใหอ้ายยุนื

แบบชาวเกาหลี ซ่ึงก าลงัเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอยา่งมาก 

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

                                            สวนสนุกลอ็ตเต้เวล์ิด 
 



ตลาดทัวร์ เวบ็เดยีว เที่ยวทั่วโลก โทร. 0 2184 6990 เวบ็ไซต์ www.taladtour.co.th                          หน้า 4 จาก 10 
รายการท่องเทีย่วและเมนูอาหารทีร่ะบุไว้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมทีไ่ด้รับการยนืยนั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์ Midam Cosmetic  ประเภทเวชส าอางคท่ี์หมอ ศลัยกรรม

เกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภณัฑบ์  ารุงผวิหนา้ เครืองส าอางค ์หลากหลายแบ

รนด ์และอ่ืนๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียงัมีครีมท่ี

โด่งดงั  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซร่ัมพิษงู , ครีมโบทอ็ก , Aloevera Gel . ครีมน ้า

แตก , BB Cream , etc 

จากนั้นพาท่านสู่  HONGDAE SHOPPING STREET  ศูนยร์วม

เคร่ืองส าอางค ์ผลิตภณัฑบ์  ารุงผวิพรรณ  ผลิตภณัฑบ์  ารุงผวิหนา้ หลากหลายแบรนดด์งัท่ี

ก าลงัเป็นท่ีนิยมในเกาหลี เช่น SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. 

THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ืออยา่งมากมาย และ

ยงัสามารถมอบเป็นของฝากใหก้บัคนใกลต้วัไดอี้กดว้ย. 

พร้อมเสริฟดว้ยเมนู จิมดกั ไก่อบซีอ๊ิว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองดั้งเดิม จิมดกัจานใหญ่น้ีประกอบไปดว้ย 

ไก่ช้ินโต วุน้เส้นเกาหลีน้ีมีลกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท าจากมนัฝร่ังท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพิเศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสูตร

เฉพาะ เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ  การรับประทานใชก้รรไกรตดัเส้นและไก่ฉบัๆใหเ้ป็นช้ินเลก็พอดีค า รับรองตอ้งติดใจ 

พาทุกท่านเดินทางสู่  LOTTE SEOUL SKY (ลอ็ตเต้ โซล สกาย) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นตึกท่ีสูงท่ีสุด ใน

เกาหลีและสูงเป็นอนัดบัท่ี 5 ของโลกมีทั้งหมด 123 ชั้น ความ

สูงอยูท่ี่ประมาณ 555  เมตร  เรียกไดว้า่เป็นแลนดม์าร์คแห่งใหม่

ของกรุงโซล ส าหรับหอชมววิ “Seoul Sky” ซ่ึงไดถู้กบนัทึกให้

เป็นหอชมววิท่ีสูงเป็นอนัดบัสามของโลก และจะเปิดใหเ้ขา้ชม

ในเดือนเมษายน 2017 ซ่ึงตั้งอยูบ่นชั้น 117-123 ของตึกท่ีสูง

ท่ีสุดในโซลอยา่ง “Lotte World Tower”  Seoul Sky นั้นได้

ท  าลาย 3 สถิติของ Guinness World Records อยา่งแรกเลยคือ 

“ชั้นลอยฟ้าท่ีอยูสู่งท่ีสุดในโลก” บนชั้น 118, “ลิฟตท่ี์เร็วท่ีสุด

ในโลก” ท่ีมีความเร็วถึง 600 เมตรต่อนาที และสุดทา้ยคือ “ระยะทางของลิฟตท่ี์ยาวท่ีสุดในโลก” Seoul Sky ถูกดีไซน์

ภายใตค้อนเซปท ์“The Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภูมิใจของเกาหลี) 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ สวนสนุกลอ็ตเต้เวลิ์ด LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูท่ี่เขตชมั

ซิล (Jamsil) ในกรุงโซล ท่ีน่ีมีทั้งสวนสนุกในร่ม ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นสวนสนุกในร่มท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก เลยก็วา่

ได ้และมีโซนสวนสนุกกลางแจง้ ท่ีสร้างเป็นเกาะอยูก่ลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake สัญลกัษณ์ของสวนสนุกแห่ง

น้ี ก็คือแรคคูนท่ีช่ือ Lotty และ Lorry ทั้งคู่เป็นแฟนกนั สวนสนุกแห่งน้ี มีการแบ่งพ้ืนท่ีเป็น 2 โซนใหญ่ๆ  
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คือ สวนสนุกในร่ม Lotte World Adventure เคร่ืองเล่นส่วนใหญ่

ของโซนน้ีจะเนน้หนกัส าหรับเดก็เลก็บวกกบัมีลานสเก็ตน ้าแขง็

ไวบ้ริการพร้อมทั้งยงัเช่ือมต่อกบั พิพิธภณัธ์พ้ืนบา้นลอ้ตเตเ้วลิด ์

(Lotte World Folk Museum) ส่วนอีกโซนนึงจะเป็นโซน 

Outdoor เช่ือมต่อไปยงัดา้นนอกสู่ Magic Island เตม็ไปดว้ย

เคร่ืองเล่นหวาดเสียวแบบเอก็ซ์ตรีมต่างๆ ใหไ้ดส้นุกสนานกนั

ตลอดทั้งส่ีฤดู มาดูเคร่ืองเล่นผาดโผนกนับา้งดีกวา่ GYRO 

DROP คือ 1 ใน 4 ของเคร่ืองเล่นแนวเอก็ซ์ตรีมของท่ีน่ี ท่ีคน

ชอบความหวาดเสียวและทา้ทายไม่ควรพลาด 

เยน็  อิสระอาหารเยน็ 

ท่ีพกั พาทุกท่านเขา้พกัท่ี Lucebridge  Hotel  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 พาท่านเยีย่มชม พระราชวังถ็อกซูกุง (Deosugung Palace) ซ่ึงแปลวา่ พระราชวงัแห่งความอายยุนืนาน และมัง่

คง ท่ีไดรั้บการพระราชทานช่ือจากกษตัริยชุ์นจอง เป็นที่ประทบัของ

เจา้ชายวอนชาน ระหวา่งปี 1454 – 1488  จนถึงกษตัริยโ์กจอง กษตัริย์

ก่อนองคสุ์ดทา้ยของราชวงศโ์ชชอนก็ถูกบงัคบัใหส้ละราชสมบติัท่ีน่ี

โดยญ่ีปุ่น ในปี 1907 และพระองคก์ท็รงประทบัอยูท่ี่น่ีจนส้ินพระชนม ์

ในปี ค.ศ.1919 พระราชวงัน้ีตั้งอยูต่รงขา้มกบั ศาลาวา่การเมืองแห่งกรุง

โซล (City  Hall) มีประตูทางเขา้ท่ีสวยงาม คือประตูแทฮนัมุน (Daehanmun Gate) ภายในมีพระท่ีนัง่ซุงวาจอน 

(Junghwajeon) หนัหนา้ไปทางทิศใต ้บริเวณรอบก าแพงดา้นหนา้พระราชวงั มีช่างแกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักึล และมี

การแสดงพิธีเปล่ียนเวรยามหนา้พระตูพระราชวงั 

 จากนั้นน าท่านเท่ียวชม หอคอยกรุงโซล N Tower ซ่ึงอยูบ่นภูเขานมั

ซาน ซ่ึงเป็น 1 ใน 18 หอคอยท่ีสูง ท่ีสุดในโลก ท่ีฐานของหอคอยมีส่ิงท่ี

น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหล่ียมปาลกัก๊จอง สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์

ผูรั้กชาติ อนั ชุง กุน นอกจากน้ีโซลทาวเวอร์ยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครเกาหลี

แนวน่ารักๆ เร่ือง “กบัดกัหวัใจยยัแม่มด” อิสระใหทุ้กท่านไดเ้ดินเล่นและ

ถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรือคลอ้งกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท)์ 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง พระราชวงัถอ็กซูกงุ  - หอคอยกรงุโซล  - รา้นค้าสมุนไพร  - ซุปเปอรม์ารเ์กต็  - 
                                             ศนูยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี – เมียงดง - กรงุเทพฯ 
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 จากนั้นน าท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ เป็น

สมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รียกวา่ ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดี

ส าหรับบุคคลท่ี นิยมด่ืมเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้ง

สารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรือไต ช่วยใหต้บัหรือไต

ของท่านแขง็แรงข้ึน ซ่ึงยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง 

 จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ท่ีน่ีมี

ขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิด อาธิเช่น ขนมขบเค้ียว ช็อคโกแลค็ กิมจิ มาม่า รวมไป

ถึงของใชใ้นครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้ว กระทะ ซอสปรุงรส และของฝาก

ของท่ีระลึกมีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย พร้อมมีบริการบรรจุกล่องตามเง่ือนไขของ

ร้าน 

 

อาหารกลางวนั พร้อมเสริฟดว้ยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมกัช้ินบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปลี ฟักทอง

อ่อน ถัว่งอก แครอท เห็ดและวุน้เส้นมาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ั้งแบบแหง้และน ้า เคร่ืองเคียงต่าง ๆ คือ ถัว่งอก

ดอง วุน้เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกบัขา้วสวยร้อนๆ ท่านจะอ่ิมอร่อยกบัเมนูอาหารน้ีอยา่งแน่นอน 

 จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือ วา่เป็น

โสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจรชีวติของโสม พร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพ

ดีท่ีสุดและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรัก

และนบัถือ 

 จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดวิตีฟ้รี  มีสินคา้ชั้นน าปลอดภาษีใหท่้านเลือกซ้ือมากมายกวา่ 500 

ชนิด ทั้ง น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า แวน่ตา นาฬิกา กลอ้งถ่ายรูป และ

เคร่ืองประดบั ฯลฯ หลากหลายแบรนดช์ั้นน า อาธิเช่น  MCM , PRADA , 

SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอ่ืนๆอีก

มากมายท่ีคุณจะอดใจไม่ได ้

 จากนั้นน าท่าน ช้อปป้ิงที่ย่านเมียงดง ไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลีชั้นน า ซ่ึงในแต่ละวนัจะมี

วยัรุ่นเกาหลีมาเดินชอ้ปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ท่านสามารถหาซ้ือสินคา้ไดอ้ยา่ง

หลากหลายทั้งเส้ือผา้,รองเทา้,กระเป๋า,เคร่ืองส าอางซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีของคน

ไทย อาทิ Etude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop 

เคร่ืองประดบั, ซีดีเพลง, วซีีดี-ดีวดีีหนงัและซีร่ีส์ฮิต ตลอดจนของท่ีระลึกท่ีมีรูป

ดาราคนโปรดของท่านอยูใ่นสินค ้
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ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบินอินชอนเพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ   

17.30-20.40 น.  เหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน  EASTAR JET  เท่ียวบินที่ ZE513  หรือเทียบเท่า //               

JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY (ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงสายการบินโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้) 

 21.30-00.35 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*สายการบินมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นระดบัเทียบเท่ากนั น ้ าหนกักระเป๋า 15 กิโลกรัม / 1 ช้ิ 

 ***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุ

ในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ

ทั้งส้ิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการ

บิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยู่

เหนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผู ้

เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย  วา่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายท่ีลกูคา้และ

บริษทัจ่ายไปแลว้  

เงือ่นไขการให้บริการกรณีส ารองที่นั่ง  
   1. ช าระมดัจ าท่านละ 2,000 บาท ช่วงเทศกาลมดัจ าท่านละ 5,000 บาท หรือช าระเตม็จ านวน หลงัจากไดรั้บอิน

อตัราค่าบริการ 

พเีรียตเดนิทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่

เสริมเตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

สิงหาคม : 21-24,22-25,23-26,26-29,27-30,28-31,29-1ก.ย.,30-2 ก.ย. 
กนัยายน : 3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-15,17-20,18-21,19-22, 24-27 

11,900.-/คน 

4,900.- 
 

สิงหาคม : 24-27,25-28,31-3ก.ย. 
กนัยายน : 2-5,6-9,9-12,13-16,16-19,20-23,23-26 
ตุลาคม : 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 : 1-4,7-10,8-11,14-17,15-18,21-24,22-25 
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 

พฤศจิกายน : 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 

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

พฤศจิกายน : 2-5,3-6,9-12,-10-13,16-19,17-20,23-26,24-27,30-3ธ.ค. 13,500.-/คน 
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วอย 
   2. ส่วนท่ีเหลือช าระเตม็จ านวนก่อนออกเดินทาง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระยอดเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธ์ิในการเดินทางกบัทางบริษทั 
  โปรโมชัน่ช าระเตม็จ านวน ภายใน 1 วนัหลงัจากไดรั้บ invoice  
ราคานีร้วม 
-           ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
-           ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี  
-            ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
-           ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
-            ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ช้ิน 
-           ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
-           ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรุณาขอ
เอกสารจากสถานพยาบาลเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
ราคานีไ้ม่รวม 
-           ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินท่านละ 900 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
-           ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึง
ค่าอาหาร และ เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิม
เองต่างหาก) 
-           ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-           ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15 กก.) 
-           ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) 
ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทางเตรียม
เอกสารและด าเนินการยื่นวีซ่าดว้ยตนเองเท่านั้น  (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท า
เร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 
-           ค่าอาหารท่ีลกูคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถ
รับประทานอาหารท่ีทางทวัร์จดัให ้กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
 

กรุณาโอนเงนิเข้าบัญชี 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัข้ึนไป ยึดมดัจ า 
 ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วนั ยึดเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน (ผูใ้หญ่) 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางไดใ้นทุกกรณี )    
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้** 
กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
เช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
    หมายเหตุ 
-           จ านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 15 ท่าน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนั
ก่อนการเดินทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเท่ียวต่างชาติ
ช าระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย
ค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-           หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทาง
เพ่ือท่องเท่ียว เท่านั้น (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนท าใหไ้ม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 
หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี
เกิดจาก ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบริษทัดงัน้ี วนั
จนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ 
ถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของบริษทั 
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-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มทีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 
-           หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อน
ท าการออกตัว๋ เพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน การยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลงวนั
เดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของทาง
บริษทั ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใชจ่้ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้ร้านคา้ชอ้ปป้ิงตามท่ีโปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รับเงินค่าเขา้ร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST ข้ึนอยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมท่ีเขา้
พกั ไม่สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มีความประสงคข์อแยกตวัจากทวัร์หรือการท่องเท่ียวกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บาท/
ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตดัหอ้งพกัส าหรับผูท่ี้ไม่เดินทาง ผูร่้วมเดินทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกคา้ท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับใน
เง่ือนไข ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
 

***เน่ืองจากทางแลนด์เกาหล ีได้รับแจ้งเตอืนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหลใีต้  และจากสายการบิน เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเทีย่ว แต่ไปด้วยวตัถุประสงค์อืน่ เช่น 

ไปท างาน แรงงานผดิกหหมาย ดงันั้นตั้งแต่วนัที ่1 มนีาคม 2558 โปรแกรม KOREA PLUS + SPECIAL AUTUMN  ทางแลนด์เกาหลจี าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพือ่ให้ลูกค้าไป-กลบั

พร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน เป็นจ านวนเงนิ (5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเทีย่วจริงๆ เดนิทางท่องเทีย่วพร้อมกรุ๊ปและกลบัพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรับ

เงนิประกนันีค้นืเตม็จ านวน ดงัน้ันจึงใคร่ขอความร่วมมอืจากลูกค้าปหบิัตติามเงือ่นไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงนิประกนักรณลุีกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมอืง หรือ กรมแรงงาน

ทั้งทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าทีต่ม.เกาหล ีกกัตวัไม่ให้เดนิทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในระหว่างถูกกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย                                 

ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัร์จะออกเดนิทางท่องเทีย่วหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางทวัร์ไม่มนีโยบายให้คณะรอ ท่านทีต่ดิด่านตรวจคนเข้าเมอืง หากสามารถ

ผ่านเข้าเมอืงได้จะต้องเดนิทางไปพบกบัคณะทวัร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดนิทางจากทวัร์ได้ เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะได้ท่องเทีย่วอย่างเตม็เวลา ขออภัยในความไม่

สะดวก 


