
  

 

รหัสทัวร TWT1901276 
ทัวรเกาหลี ปูซาน ซัมเมอร 4 วัน 2 คืน (OZ) 
พิพิธภัณฑศิลปะโมเดลของสะสม   พพิิธภัณฑหยก   สะพานแขวนโซกึม 
ชมแสงสีเสียง SONATA OF LIGHT   ล็อตเตโซลสกาย   ดิวต้ีฟรี 
สวนสนุกล็อตเตเวลิด   พิพิธภัณฑศิลปะสามมิติ   ฮงแด   ช็อปปم�งสตรีท 
 
 
 

 

 

กําหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม – 29 กันยายน  2562 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
20.30 - 22.00 คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณช้ัน 4 ชั้นผูโดยสาร

ขาออก เคานเตอรสายการบิน  Asiana Airline หรือเทียบเทา(Korean Air // Thai 
Aiways)   หนาเคานเตอรเช็คอิน …K…. ใกลประตูทางเขาหมายเลข …6… โดยมี
เจาหนาท่ีจากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

23.55-02.35น.    ออกเดินทางสูประเทศเกาหลี โดยสายการบิน 
ASIANA AIRLINE เที่ยวบินที่ OZ742 // OZ 744  นับวาเปน
สายการบินที่มีฐานอยูทีก่รุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และเปนหน่ึงใน
สองสายการบินหลักของเกาหลีใต เอเชียนาแอรไลนเปนสมาชิกของ 
Star Alliance และถือวาเปนสายการบินระดับ 5 ดาวเลยทเีดียว 
(ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสายการบินโดยมิตองแจงใหทราบ

ลวงหนา) *     

นํ้าหนักกระเป�า 20 กิโลกรัม /ทาน/1ช้ิน 
ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสายการบิน เที่ยวบิน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

 
 
 

วันแรกของการเดินทาง พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  

ขอแนะนํา  ถาตองการนําของเหลวขึ้นเครื่องใสกระเป�าถือติดตัวจะตองบรรจุในบรรจุ
ภัณฑ และมีปริมาณไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น (รวมกันไมเกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ
ดังกลาว ควรใสในถุงที่โปรงใสและสามารถเปด-ปดไดดวย ใหนําถุงขึ้นไปเพียงใบเดียว
เทาน้ัน การนําผลิตภัณฑของสดที่ทําจากสัตวไมวาเน้ือหมู เน้ือวัว ผัก ผลไมสด ไม
อนุญาต ใหนําเขาประเทศเพ่ือป�องกันโรคตางๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตองเสีย
คาปรับ 



  

 

 
07.00-10.10 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน  ประเทศเกาหลีใต  (กรุณาปรบัเวลาของทาน

ใหเร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพ่ือใหตรงกับเวลาทองถิน่ของประเทศเกาหล)ี  

  จากน้ันพาทุกทานเดินทางสู พิพิธภัณฑศิลปะโมเดลของสะสม  แหงน้ีสรางขึ้น
โดยประติมากรช่ือ Kwon Jin-gyu ในเมืองชุนชอน ภายในอาคาร Moon Valley แบง
ออกเปนทั้งหมด4ชั้นเปนการผสมผสานที่แปลกใหมของแนวคิดการจัดการของเลน 
ประติมากรรมแกะสลัก โมเดลซุปเปอรฮีโรทัว่ทุกมุมโลก อาทิเชนไอรอนแมน ซุปเปอร
แมน เดอะฮัค แบทแมน และตัวละครภาพยนตรฟอรมยักษ เร่ืองทรานฟอรเมอร การตูน
ทุกประเภทอาทิเชน โดเรมอน ชินจัง คิตตี้  มิกกี้เมาส ป�อปอาย มาริโอ  รวมไปถึงโมเดล
นักแสดงฮอลลีวูด หลากหลายขนาด ทุกทานจะไดตืน่ตาต่ืนใจกบัโมเดลของสะสม ณ ที่
แหงน้ีแนนอน สวนบริเวณดานนอกของพพิิธภัณฑจะมีโซนแสดงของสัตวชนิดตางๆเชน 
สุนัขจิ้งจอก เมียรแคท แพรรีด็อก และ แรคคนู 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่1) 

วันที่สองของการเดินทาง  พิพิธภัณฑศิลปะโมเดลของสะสม  –พิพิธภัณฑหยก –  สะพาน
แขวนโซกึม –ชมแสงสีเสียง SONATA OF LIGHT 



  

 

  จากน้ันพาทุกทานเดินทางสู พิพิธภัณฑหยกขาว เมืองชุนชอน จงัหวัดคังวอน เปน
เมืองแหงหยก เปนเหมืองหยกขาวแหงเดียวในเกาหลีใต เดิมสรางขึ้นในป 1972 มีไว
สําหรับโรงงานทําเหมืองหยกเทาน้ัน ปจจุบันภายในประกอบดวย หองซาวนา พิพิธภัณฑ
ขาวของเครื่องใชในสมัยกอน และถํ้าหยก ตามแนวถํ้าท้ังสองดานมีการกอหยกหลายแบบ
ซึง่ทอดยาวไปตามระยะทานนักทองเที่ยวสามารถเดิมชมธรรมชาติของหยก และเครื่องใช
น้ําบาดาลท่ีขุดขึ้นมาจากถํ้าท่ีปลายอุโมงค มีรสชาติที่เปนเอกลักษณของน้ําทําใหผูคนที่
ไดมาชิมเลาตอกันวามีประสิทธิภาพในการรักษาโรคริดสีดวงทวารทองผูกและอาหารไม
ยอย นอกจากน้ีมีรานขายของ 

ที่ระลึกใหบริการสินคาที่ทําจากหยกหลากหลายชนิด เชน แหวน สรอยคอ กําไลขอมือ 
และภายนอกอาคารทุกทานจะไดพบกับหยกแกะสลักเจาแมกวนอิม ซึ่งเปนไฮไลทของ
เมืองชุนชอนงดงามอยางคาดไมถึง 

 

 

 

 

 

 
 

นําทานเดินทางสู สะพานแขวนโซกึมซาน (Sogeumsan) ตั้งอยูในจังหวัด วอน
จู สะพานแขวนโซกึมซานเปนสะพานแขวนที่ยาวท่ีสุดในเกาหลี โดยสะพานแหงน้ีกวาง 
1.5 เมตร และมีความยาวถึง 200เมตร สะพานแหงน้ีไดเปดใหใชบริการคร้ังแรกในวันที่ 
11 มกราคม 2018 นอกจากน้ียังมีการตดิตั้งสกาย      วอลคพื้นกระจกใสที่หอชมวิวที่
อยูดานขางสะพาน การทีทุ่กทานไดยืนอยูบนพื้นกระจกใส จะทําใหคุณรูสึกเหมือนกับได
เดินอยูบนกอนเมฆเลยทีเดียว สถานที่ทองเที่ยวน้ีคลายกับเกาะนามิไดเลย หอมลอมดวย
ทิวทัศนอันนาต่ืนตาต่ืนใจของธรรมชาติอันงดงามในชวงใบไมเปลี่ยนสจีะสวยมาก 



  

 

นอกจากมีแมน้ําซัมซันชอนเปนแมน้ําสายหลักของเมืองวอนจูทอดยาวสุดสายตา เหมาะ
สําหรับถายรูปเกบ็ความประทับใจและความสวยงามของธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 
 

จากน้ันพาทุกทานชม แสง สี เสียง Sonata Of Light ซึ่งถือวาเปนหน่ึงในโชว
แสงสีเสียงที่นาตื่นตาต่ืนใจและแปลกใหม แสดงใหเห็นถึงวิถีทัศนทีม่ีชีวิตชีวาและมีเสนห
ในยามคํ่าคืน  ความสวยงามน้ีจัดแบงเปน 5 โซนประกอบไปดวย  การบรรเลงดนตรดีวย
จังหวะของแสงจันทรกลางสระบัวการแสดงแสงสีระยิบระยับเปรียบเสมือนหิ่งหอย
เคลื่อนท่ีตามจังหวะ  การแสดงแสงไฟบนพื้นทางเดินเปนรูปดอกไมตางๆท่ีเคลื่อนไหวไป
มา  การแสดงออเคสตราบอกเลาเรื่องราวในป�าแวดลอมไปดวยธรรมชาติ และการแสดง
ดนตรีแบบผอนคลายควบคูไปกับแสงจันทรสถานที่แหงน้ีเหมาะกับการเปนแหลง
ทองเที่ยวยามค่ําคืนที่ไมควรพลาดเลย 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (ม้ือที่2) 

ที่พัก พาทุกทานเดินทางเขาที่พัก Oak Valley Ski Resort หรือเทียบเทา (ระดับ 3 ดาว) 

 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (ม้ือที่ 3) 

พาทุกทานเดินทางสู  LOTTE SEOUL SKY (ล็อตเต โซล สกาย) ตั้งอยูใจกลางกรุง
โซล เปนตึกที่สูงที่สุด ในเกาหลีและสูงเปนอันดับที่ 5 ของโลก
มีทั้งหมด 123 ชั้น ความสูงอยูที่ประมาณ 555  เมตร  เรียก
ไดวาเปนแลนดมารคแหงใหมของกรุงโซล สําหรับหอชมวิว 
“Seoul Sky” ซึ่งไดถูกบันทึกใหเปนหอชมวิวที่สูงเปนอันดับ
สามของโลก และจะเปดใหเขาชมในเดือนเมษายน 2017 ซึ่ง

วันที่สามของการเดินทาง     ล็อตเต โซล สกาย  - ล็อตเตดิวตี้ฟรี -  สวนสนุกล็อตเต
เวิลด  - รานสมุนไพร  - ศูนยรวมเคร่ืองสําอางค  -พิพิธภัณฑ
ศิลปะสามมิติ -  ฮงแด ช็อปปم�งสตรีท 



  

 

ตั้งอยูบนชั้น 117-123 ของตึกที่สูงที่สุดในโซลอยาง “Lotte World Tower”  Seoul 
Sky น้ันไดทําลาย 3 สถิติของ Guinness World Records อยางแรกเลยคือ “ชั้น
ลอยฟ�าที่อยูสูงที่สุดในโลก” บนชั้น 118, “ลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก” ที่มีความเร็วถึง 600 
เมตรตอนาที และสุดทายคือ “ระยะทางของลิฟตที่ยาวที่สุดในโลก” Seoul Sky ถูก
ดีไซนภายใตคอนเซ็ปต “The Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความ
ภาคภูมิใจของเกาหลี) 

จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษีที่ ล็อตเต ดิวตี้
ฟรี  มีสินคาชั้นนําปลอดภาษีใหทานเลือก ซื้อมากมายกวา 
500 ชนิด ทั้ ง น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอางค กระเป�า 
แวนตา นาฬิกา กลองถายรูป และเครื่องประดับ ฯลฯ 
หลากหลายแบรนดชั้นนํา อาทิ เชน  MCM , PRADA , 
SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS 
VUITTON ,SK II และอ่ืนๆอีกมากมายที่คุณจะอดใจไมได 

 

 

นําทานเดินทางเขาสู สวนสนุกล็อตเตเวิลด LOTTE WORLD เปนสวนสนุกในรมขนาด
ใหญที่ตั้งอยูที่เขตชัมซิล (Jamsil) ในกรุงโซล ท่ีน่ีมีทั้งสวนสนุกในรม ซ่ึงจัดไดวาเปนสวน
สนุกในรมที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหน่ึงในโลก เลยก็วาได และมีโซนสวนสนุกกลางแจง ที่
สรางเปนเกาะอยูกลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) สัญลักษณของสวนสนุก
แหงน้ี ก็คือแรคคูนที่ชื่อ Lotty และ Lorry ทั้งคูเปนแฟนกัน สวนสนุกแหงน้ี มีการแบง
พื้นที่เปน 2 โซนใหญๆ คือ สวนสนุกในรม Lotte World Adventure เครื่องเลนสวน
ใหญของโซนน้ีจะเนนหนักสําหรับเด็กเล็กบวกกับมีลาน สเก็ตน้ําแข็งไวบริการพรอมท้ังยัง
เชื่อมตอกับ พิพิธภัณธพื้นบานล็อตเตเวิลด (Lotte World Folk Museum) สวนอีก
โซนนึงจะเปนโซน Outdoor เชื่อมตอไปยังดานนอกสู Magic Island เต็มไปดวยเครื่อง
เลนหวาดเสียวแบบเอ็กซตรีมตางๆ ใหไดสนุกสนานกันตลอดทั้งสี่ฤดู มาดูเครื่องเลนผาด



  

 

โผนกันบางดีกวา GYRO DROP คือ 1 ใน 4 ของเครื่องเลนแนวเอ็กซตรีมของที่น่ี ที่คน
ชอบความหวาดเสียวและทาทายไมควรพลาด 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 4) 

                  จากน้ันนําทานชม รานสมุนไพร(Korea Herb) ใหมลาสุด
ของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์ เรียบรอยแลว เปนสมุนไพร
เมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง 
มีรสเปรี้ยว ดีสําหรับบุคคลท่ี นิยมดื่มเหลา ชา กาแฟ น้ําอัดลม 
ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะชวยในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมัน
ที่สะสมอยูภายในผนังของตับหรือไต ชวยใหตับหรือไตของทาน

แข็งแรงขึ้น ซึ่งยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเอง 

                                 จากนั้นพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางค 
Midam Cosmetic  ประเภทเวช สํ าอางคที่ หมอ
ศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบมากมาย เชน ผลิตภัณฑ
บํารุงผิวหนา เครืองสําอางค หลากหลายแบรนด และ
อ่ื น ๆ อี ก ม า ก ม า ย  อ า ทิ เ ช น  B2B ,Closee 
Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียังมีครีมที่โดงดัง  อาทิ

เชน ครีมเมือกหอยทาก , เซรั่มพิษงู , ครีม    โบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้ําแตก , 
BB Cream , etc 

  พาทุกทานเขาชม  TRICKEYE 
MUSEUM  เปนสถานที่ทองเที่ยวช่ือดังที่จัดขึ้นแบบ
พิพิธภัณฑแกลเลอร่ีศิลปะและภาพวาด  คือเทคนิคงาน
ศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเปนแบบ 3D 
แทนที่จะเปน การดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป�
ทั่วไป นักทองเที่ยวจะตื่นตาต่ืนใจกับภาพวาดแนว 3D 
ที่เสมือนวาไดเขาไปเปนสวนหน่ึงในรูปภาพน้ัน ทําให



  

 

นักทองเที่ยวเพลินเพลินสนุกสนานไมมีเบ่ือ trickeye ถือเปนพิพิธภัณฑศิลปะยอดนิยม
ของชาวเกาหลีและนักทองเที่ยว 

จากน้ันพาทานสู  HONGDAE SHOPPING STREET  
ศูนยรวมเครื่องสําอางค ผลิตภัณฑบํารุงผิวพรรณ  
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา หลากหลายแบรนดดังที่กําลังเปน
ที่นิยมในเกาหลี เชน SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB 
CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE 
REPUBLIC ฯลฯ มีใหทานไดเลือกซื้ออยางมากมาย และ

ยังสามารถมอบเปนของฝากใหกับคนใกลตัวไดอีกดวย 

เย็น อิสระอาหารเย็น ณ ฮงแด 

ที่พัก Lucebridge  Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเทา 

 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม (ม้ือที่ 5) 

พาทานเยี่ยมชม พระราชวังถ็อกซูกุง (Deosugung 
Palace) ซึ่งแปลวา พระราชวังแหงความอายุยืนนาน
และมั่งคง ที่ไดรับการพระราชทานชื่อจากกษัตริยชุนจอง 
เปนที่ประทับของเจาชายวอนชาน ระหวางป 1454 – 
1488  จนถึงกษัตริยโกจอง กษัตริยกอนองคสุดทายของ

ราชวงศโชชอนก็ถูกบังคับใหสละราชสมบัติที่น่ีโดยญี่ปุ�น ในป 1907 และพระองคก็ทรง
ประทับอยูที่น่ีจนสิ้นพระชนม ในป ค.ศ.1919 พระราชวังน้ีตั้งอยูตรงขามกับ ศาลาวา
การเมืองแหงกรุงโซล (City  Hall) มีประตูทางเขาที่สวยงาม คือประตูแทฮันมุน 
(Daehanmun Gate) ภายในมีพระที่น่ังซุงวาจอน (Junghwajeon) หันหนาไปทางทิศ

วันที่สี่ของการเดินทาง พระราชวังถ็อกซูกุง  - ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง  - ศูนยโสม  - 
ตลาดเมียงดง  - รานละลายเงินวอน 



  

 

ใต บริเวณรอบกําแพงดานหนาพระราชวัง มีชางแกะสลักไมเปนตัวอักษรฮันกึล และมี
การแสดงพิธีเปลี่ยนเวรยามหนาประตูพระราชวัง 

จากน้ันพาทานเดินทางตอที่ รานนํ้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย
แหงธรรมชาติ ผานผลงานการวิจัยมากมาย จากมหาวิทยาลัย
แหงชาติโซล ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลดไขมันและ
น้ําตาลในกระแสเลือด ป�องกันการเกิดเสนเลือดตีบ แตก ตัน 

และสามารถลางสารพิษในรางกาย เพ่ือเพิ่มภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี 
ซึ่งกําลังเปนสิ่งที่ไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเปนอยางมาก 

จากน้ันนําทานสู ศูนยโสม (Ginseng Center) ซึ่งรัฐบาล
รับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีอายุ 6 ป ซ่ึงถือ วาเปนโสมท่ีมี
คุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พรอมใหทานไดเลือกซื้อ
โสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทย 2 เทา กลับไป

บํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ 

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 6)  

จากน้ันนําทาน ชอปปم�งที่ยานเมียงดง ไดชื่อวาเปนแหลงรวม
แฟชั่นแบรนดเกาหลีชั้นนํา ซึ่งในแตละวันจะ มีวัยรุนเกาหลีมา
เดินชอปปم�งกันอยางลนหลาม ทานสามารถหาซื้อสินคาไดอยาง
หลากหลายทั้งเสื้อผา,รองเทา,กระเป�า,เครื่องสําอางคซึ่งเปนที่
รูจักอยางดีของคนไทย อาทิ Etude , Skinfood, Laneige, 
Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เครื่องประดับ, 

ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรี่สฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของทานอยู
ในสินคา 

 

 



  

 

จากน้ันพาทานเดินทางสู รานละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่น่ีมีขนมพ้ืนเมือง
เกาหลีหลากชนิด อาทิเชน ขนมขบเคี้ยว ช็อคโกแลต กิมจิ มามา รวมไปถึงของใชใน
ครัวเรือน เชน ตะเกียบ ถวยใสขาว กระทะ ซอสปรุงรส และของฝากของที่ระลึกมใีหทาน
ไดเลือกซื้อมากมาย พรอมมีบริการบรรจกุลองตามเงื่อนไขของราน 

 

 

 

 

ไดเวลาอันสมควรนําทานสูสนามบินอินชอนเพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ   

18.40 - 21.45 น. เหินฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน  ASIANA AIRLINE  เที่ยวบิน
ที่ OZ741 // OZ743 

22.15 - 01.25 น. เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับ 

**ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสายการบิน เท่ียวบิน โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
**สายการบินมีการเปลี่ยนแปลงไดในระดบัเทียบเทากัน น้ําหนักกระเป�า 20 กิโลกรัม / 1 ชิ้น 

 
***กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธ์ิที่
จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัท*** ในกรณี
เกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด
งาน การจราจรตดิขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นอยูเหนือการควบคุมของ

บริษัท และเจาหนาที่ ที่จะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผูเดินทาง
ไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆท้ังสิ้น คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และคาใชจาย

ที่ลูกคาและบริษัทจายไปแลว  

 



  

 

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

 
หมายเหตุ เมนูอาหาร 

 
- จิมดัก ไกอบซีอ๊ิว เปนเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญน้ีประกอบไปดวย 

ไกชิ้นโต วุนเสนเกาหลีน้ีมีลักษณะเปนเสนแบนใหญๆทําจากมันฝรั่งทําใหเหนียวนุมเปน
พิเศษผัดคลุกเคลากับซอสสูตรเฉพาะ เสิรฟพรอมขาวสวยรอๆ การรับประทานใชกรรไกร
ตัดเสนและไกฉับๆใหเปนชิ้นเล็กพอดีคํา รับรองตองติดใจ 

- ทัคคาลบี้ อาหารยอดนิยมอีกชนิดหน่ึง ของคนเกาหลี นําไก บารบีคิว ผักตางๆ ผัด
รวมกับซอสบารบีคิวเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานโดยหอกับผักกาดแกวเกาหลี เมื่อ
ทานไประยะหน่ึงจะนําขาวสวยและสาหรายแหงมาผัดรวมกับทัคคาลบี้เพื่อใหเกิดอาหาร
ชนิดใหม คือ ทัคคาลบ้ีโปคีมหรือขาวผัดทัคคาลบ้ีที่ท้ังหอม อรอย เสิรฟพรอมเครื่องเคียง 

- ชาบู ชาบ ูจะเปนการนําผักหลากหลายชนิด เห็ดตางๆ โอเดง เบคอนหมูรวมกันไวในหมอ 
และจะเติมดวยน้ําซุปรอนๆ สูตรเฉพาะของแตละราน แลวตมจนเดือด กอนจะเริ่ม
รับประทาน ก็จะนําอุดงลงตมอีกครั้ง จะทานพรอมกับขาวสวย หรืออุดงก็ได เมนูชา
บูชาบู ถือไดวาเปนรายการอาหารที่ขาดไมไดในโปรแกรมทัวรเกาหลี เพราะรสชาติของ
น้ําซุป ผักตางๆในหมอ ทําใหเปนที่ช่ืนชอบของหลายทาน หากทานใดทานรสจัดหนอย ก็
สามารถขอน้ําจิ้มเกาหลี เติมเพิ่มรสชาติ 

- พลุโกกิ สวนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักชิ้นบาง ๆ ผักตาง ๆ เชน กะหลํ่าปลี ฟกทองออน 
ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุนเสนมาตมรวมกัน โดยสามารถทานไดทั้งแบบแหงและน้ํา 
เครื่องเคียงตาง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุนเสนปรุงรสสาหราย กิมจิ เสริฟพรอมกับขาวสวย
รอนๆ ทานจะอ่ิมอรอยกับเมนูอาหารน้ีอยางแนนอน 
คาลบิ อาหารเกาหลีแบบปم�งยางที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เปนการนําเน้ือหมูมาหมักกับ
เครื่องปรุงจนเน้ือนุม แลวจึงนําไปยางบนแผนโลหะที่ถูกเผาจนรอน ตอนยางเน้ือน้ันจะ
ยางเปนชิ้นโตพอสมควร พอใกลสุกแลวก็ตองใชกรรไกรตัดเปนชิ้นพอดีคํา ทานกับเครื่อง
เคียงจําพวกผัก กระเทียม 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบริการ 
พีเรียตเดินทาง ราคา

ปกติ 
เด็กไมเสริม

เตียง 
พักเด่ียว

เพ่ิม 
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 
สิงหาคม : 21-24 , 25-28 , 26-29 , 27-30  
กันยายน : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 8-11 , 9-12 , 10-13 , 
15-18 , 16-19 , 17-20 

13,800.-/คน 4,900 
บาท 

***เน่ืองจากทางแลนดเกาหลี ไดรับแจงเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใต  และ
จากสายการบิน เรื่องผูแอบแฝงมาเปนนักทองเที่ยว แตไปดวยวัตถุประสงคอื่น เชน ไปทํางาน แรงงานผิด
กฎหมาย ดังน้ันตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม ASIANA PLUS + ทางแลนดเกาหลีจําเปนตองเก็บคา
ประกันเพ่ือใหลูกคาไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน เปนจํานวนเงิน (3,000 บาท หรือ 100,000 วอน) หากลูกคา
เปนนักทองเที่ยวจริงๆ เดินทางทองเที่ยวพรอมกรุปและกลับพรอมกรุปตามโปรแกรมที่กําหนด สามารถ
ขอรับเงินประกันน้ีคืนเต็มจํานวน ดังน้ันจึงใครขอความรวมมือจากลูกคาปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว  (ขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินประกันกรณีลุกคาไมผานกองตรวจคนเขาเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต)*** 

หากทานถูกเจาหนาที่ตม.เกาหลี กักตัวไมใหเดินทางเขาประเทศ คาใชจายที่เกิดขึ้นในระหวางถูกกักตัวและ
สงตัวกลับประเทศไทยลูกคาจะตองเปนผูชําระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจงใหทราบวา ทางคณะทัวรจะออกเดินทางทองเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ช่ัวโมง 
ทางทัวรไมมีนโยบายใหคณะรอ ทานที่ติดดานตรวจคนเขาเมือง หากสามารถผานเขาเมืองไดจะตอง
เดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเอง และไมสามารถเรียกรองคาเดินทางจากทัวรได เพ่ือความเปน
ระเบียบและคณะไดทองเที่ยวอยางเต็มเวลา ขออภัยในความไมสะดวก 



  

 

 
เงื่อนไขการใหบริการกรณีสํารองที่น่ัง 
   1. ราคาโปรโมช่ันชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังไดรับ invoice 
      ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ทานละ 5,000 บาท 1 วันหลังไดรับ invoice 
   2. สวนที่เหลือชําระเต็มจํานวนกอนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไมชําระยอดเงินสวนที่
เหลือตามเวลาที่กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
ทานสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท 
 
 
 

พฤษภาคม : 8-11, 11-14 , 19-22 , 22-25 , 25-28 
, 29-1 มิ.ย. 
มิถุนายน : 1-4 , 5-8 , 8-11 , 12-15 , 15-18 , 19-
22 , 22-25 , 26-29 , 29-2 ก.ค. 
สิงหาคม : 24-27 , 28-31 , 31-3 ก.ย. 
กันยายน : 4-7 , 7-10 , 11-14 , 14-17 , 18-21 , 
21-24 , 25-25 , 23-26 , 24-27 

14,100.-/คน 

พฤษภาคม : 9-12 , 10-13 , 23-26 , 24-27 , 30-
2 มิ.ย. , 31-3 มิ.ย.  
มิถุนายน : 6-9 , 7-10 ,13-16 , 14-17 , 20-23 , 
21-24 , 27-30 , 28-1 ก.ค. 
สิงหาคม : 22-25 , 23-26 , 29-1 ก.ย. , 30-2 ก.ย.  
กันยายน : 5-8 , 6-9 , 12-15 , 13-16 , 19-22 , 
20-23 , 25-28 , 28-1 ต.ค. , 29-2 ต.ค. 

14,400.-/คน 

กันยายน : 26-29 , 27-30 14,700.-/คน 
พฤษภาคม : 15-18 15,100.-/คน 
พฤษภาคม : 18-21 15,400.-/คน 
พฤษภาคม : 16-19 18,400.-/คน 
พฤษภาคม : 17-20 21,400.-/คน 

เด็กทารก อายุไมเกิน 2 ป : 5,900 บาท 



  

 

ราคานี้รวม 
-           คาต๋ัวเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพรอมคณะ  
-           คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่ม ี 
-            คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
-           คาท่ีพักระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พักหองละ 2-3 ทาน) 
-            คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ / คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ 

    ทานละ 20 กก. /1ชิ้น 
-           คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
            (ขอสงวนสิทธิ์หัวหนาทัวรไมบินขึ้นไปพรอมกรุปทัวร) 
-           คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) กรุณาขอเอกสารจากสถานพยาบาลเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน 
 
ราคานี้ไมรวม 
-           คาธรรมเนียมคนขับรถและไกดทองถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ตอทาน
ตลอดทริป 
-           คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดนิทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบาร
ในหอง, รวมถึงคาอาหาร และ เครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม 
กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 
-           คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เต็มรูปแบบ) 
-           คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 
-           คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคอื 1) พาสปอรต 2) ใบ
ประจําตัวคนตางดาว 3)  
ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5) สมุดบัญชีเงนิฝาก(ถามี) 6) รูปถายสี 2 น้ิว 2 
รูป ผูเดินทางเตรียมเอกสารและดําเนินการยื่นวีซาดวยตนเองเทาน้ัน  (สําหรับหนังสือเดินทาง
ตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 
-           คาอาหารที่ลูกคารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด 
หากลูกคาไมสามารถรบัประทานอาหารที่ทางทัวรจัดให กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตัว
สํารองมาดวย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจํา 
 ยกเลิกการเดินทางไมถึง 30  วัน ยึดเงินคาทัวรทั้งหมด 



  

 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 
20 ทาน (ผูใหญ) 
(ราคาโปรโมช่ันไมสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเดินทางไดใน
ทุกกรณี )    
ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเดินทางได*** 
กรุปที่เดินทางตองการนัตีมัดจํากับสายการบนิ หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คา
ทัวรทั้งหมด 
 
   หมายเหตุ  
-   จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ขึ้นไป โดยบริษทัจะแจงใหทราบลวงหนา
อยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง 
-   ราคาน้ีเปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
(นักทองเท่ียวตางชาติชําระเพิ่มทานละ 3,000 บาท) 
 -   เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
-   สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
-   หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยว เทาน้ัน (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําใหไม
สามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบ 
 
ใดๆท้ังสิ้น) 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทีท่านถูกปฏเิสธ การเขาหรือออก
เมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัทฯ 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจาย
ใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักทองเทีย่วเอง 



  

 

 
-           ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวัน
หรือคืนเงิน 
-          การติดตอใดๆกับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมาย ฯลฯ ตองทําในวันทําการ
ของบริษัทดังน้ี วันจันทร - วันศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว และ
วันหยุดนัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ ถอืวาเปนวันหยุดทําการของบริษัท 
-          มัคคุเทศก พนักงาน  ไมมทีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งส้ิน เวนแตมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 
-           หากทานที่ตองการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเชนเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ี
เจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เพื่อป�องกันปญหาเท่ียวบินลาชา เปลี่ยนแปลงไฟลทบิน 
การยกเลิกไฟลทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไมได
แจงใหทราบลวงหนาซึ่งอยูเหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษทัจะ 
ไมรับผิดชอบและคืนคาใชจายใหในทุกกรณี 
-           ถาลูกคาไมเขารานคาชอปปم�งตามที่โปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขารานช็
อปรานละ 3,000 บาท 
-           หองพัก (Double Bed // Twin Bed) เปน  ON REQUEST ขึ้นอยูกับหองวาง 
ณ วันเขาพัก และโรงแรมท่ีเขาพัก ไมสามารถ CONFIRM ใหได 
-           ถาลูกคามีความประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรือการทองเที่ยวกับคณะ ทางแลนดปรบั
เงินวันละ 5,000 บาท/ทาน 
-           ขอสงวนสิทธิ์การตัดหองพักสําหรับผูท่ีไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใชหองพัก
ได 
-           ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาท่ีเดินทางทองเที่ยว และไปกลับพรอมกรุปเทานั้น 
-            เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทัง้หมด 
 

 
 

กรณุาอ่านเงื�อนไขการจองทวัรต์ามที�ระบุในรายการขา้งตน้ 
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หน้าที�ก่อนทาํการจอง 


