
 

 

 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าหนดการเดนิทาง  โดยสายการบนิ   JEJU AIR ,TWAY                    

 
วนัที ่ 6-10,20-24,23-27 ธนัวาคม                         ราคา    18,900    บาท  
วนัที ่ 27-31 ธนัวาคม      ราคา    21,900    บาท  
วนัที ่ 28 ธนัวาคม - 1 มกราคม 61    ราคา    24,900    บาท  
วนัที ่ 31 ธนัวาคม - 4 มกราคม 61    ราคา    24,900    บาท 
          
วนัแรก   กรุงเทพฯ - กรุงโซล 

ส าหรับสายการบิน ทเีวย์ 
          21.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิชั้น  4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ L ประตู 6 โดยมีเจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับพร้อมอ านวยความ

สะดวกและ เดินทางสู่ประเทศเกาหลีโดยสายการบิน T’way Air (ทเีวย์แอร์) 
01.25 น.              บินลดัฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน TWAY (TW) เทีย่วบินที ่TW102  ไม่มบีริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

 
ชอ้ปป้ิง หมูบ่า้นฝร ัง่เศส  LA PROVANCE สดุโรแมนตกิเกาะนาม ิ 

 เลน่สกทีา้ลมหนาว เก็บสตอรเบอรีส่ดๆ ลกูโตๆจากไร ่   
มนัสส์ดุเหวีย่งสวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ เรยีนรูก้ารท าขา้วหอ่สาหรา่ย 

พรอ้มใสชุ่ดฮนับกสดุเก ๋ตามรอยพระราชวงัเคยีงบ็อค    
คลอ้งกญุแจคูร่กั โซล ทาวเวอร ์ เดนิเลน่  DUTY FREE    
ชอ้ปกระจายตลาดเมยีงดง ตลาดทงแดมนุ ตลาดฮงอกิ  
  เดนิเลน่ชลิๆ คลองชองเชกอน ถา่ยรปูสดุสนกุสามมติ ิ

TRICK EYE MUSEUM ชมแกะสลกัน า้แข็ง ICE MUSEUM    
อิม่อรอ่ยกบั BBQ BUFFET ป้ิงยา่ง หม ูเนือ้ ไก ่ไมอ่ ัน้ 
ทีเ่ทีย่วใหม ่!!! SEOULLO 7017 ใจกลางกรงุโซล 

นอนซูวอน 1 คนื นอนโซล 2 คนื 
 
  
 



 

 

 

                (ใชเ้วลาในการเดินทางไปประเทศเกาหลีใตป้ระมาณ 5 ชัว่โมงคร่ึง) 
                 ส าหรับสายการบิน เจจู แอร์  
         21.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ F ประตู 3 โดยมีเจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกและ   
                             เดินทางสู่ประเทศเกาหลีโดยสายการบิน JEJU AIR (เจจูแอร์) 

01.50 น.    บินลดัฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JEJU AIR (7C) เทีย่วบินที ่ 7C2206  ไม่มบีริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 
      (ใชเ้วลาในการเดินทางไปประเทศเกาหลีใตป้ระมาณ 5 ชัว่โมงคร่ึง) 

 

วนัทีส่อง          LA PROVANCE – เกาะนาม ิ- เล่นสก ี 

09.05  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้ หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ น าท่านเดินทางสู่ 
เมืองพาจู จากน้ันน าท่านสู่ LA PROVENCE แห่งเกาหลี สัมผสับรรยากาศหมู่บา้นสไตลฝ์ร่ังเศส  มีตึกเป็นสีต่างๆ 
สดใสมากๆ สีสรรบา้นเรือนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองโพรวองซ์  ในฝร่ังเศส ตกแต่งสวยงามมาก ดา้นในก็จะมีของ
ขายหลากหลายแบบ เช่น ร้านขายเบเกอร่ี  ร้านขายเคร่ืองครัว ร้านขายตน้ไมแ้ละดอกไม ้ร้านขายไอศกรีม  ไวใ้หท้่าน
ไดช้มและเลือกซ้ือได ้และยงัสามารถหามุมถ่ายรูปสวยไดทุ้กมุม  และหมู่บา้นแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนต์
เกาหลีท่ีโด่งดงัมาหลายเร่ือง อีกดว้ย  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร   เมนู DUKKALBI ไก่ผดัเผด็บาร์บีคิวเป็นเน้ือไก่ท่ีหัน่ออกเป็นช้ินพอคาํ คลุกเคลา้ดว้ยซีอ๊ิว
เคร่ืองปรุง และหมกัท้ิงไวจ้นไดท่ี้ จึงนาํเน้ือไก่และผกัมาผดับนกระทะยกัษ ์รับประทานพร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และขา้วสวย 

บ่าย นาํท่านเดินทางสู่ เกาะนาม ิเมืองชุนชอน จงัหวดั คงัวอน  ลงเรือเฟอร์รีขา้มไปยงัเกาะ (ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที) ใหท่้านไดด่ื้มดํ่ากบั
ธรรมชาติ แมกไม ้ทิวสนบนเกาะนามิ ซ่ึงถือเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก ภาพแห่งสีสนัความงดงามของใบไม ้
ใหท่้านไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเ์กาหลีท่ีโด่งดงัไปทัว่เอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว 
พร้อมเก็บภาพความประทบัใจ ถ่ายรูป กบัดาราแสดงนาํ BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปป้ันท่ีสร้างข้ึนเพ่ือไวเ้ก็บเป็น
ภาพความประทบัใจ กบัฉากและเน้ือเร่ืองท่ีเรียกเสียงสะอ้ืนและนํ้ าตาของผูช้มนอกจออยา่งท่วมทน้ นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมอ่ืนๆให้
ท่านไดป่ั้นจกัรยานชมววิเหมือนในละครหรือชมฟาร์มเล้ียงนกกระจอกเทศ น ำท่ำนเดินทำงสู่  ลำนสกี ให้ท่านได้สนุกกบัการเล่น
สก ีบนลานสกขีนาดใหญ่ ลานสกีแห่งน้ีมีความทา้ทายใหท่้านไดส้มัผสั ดว้ยเนินหิมะท่ีมีความสูงไม่ต ่ากวา่ 1 กิโลเมตรข้ึนไป และเป็น
ท่ีกล่าวขวญัถึงวา่เป็นสวรรคข์องนกัสกีมือใหม่ แต่ก็มีทางวิง่ส าหรับมืออาชีพเช่นกนั มีเนินรูปตวัเอสท่ีเช่ือมระหวา่งยอดเนิน  และพ้ืน
ดา้นล่างมีทา้ทายความสามารถของท่าน ใหท่้านไดห้าประสบการณ์ดว้ยการเล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลน (ไม่รวมค่าเช่าชุดสกีและ
อุปกรณ์สกี  กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์)  มีเวลาใหท่้านไดส้นุกกบัการเล่นสกีอยา่งเตม็ท่ี 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  ชาบู ชาบู  สุก้ีสไตลเ์กาหลี บนหมอ้ไฟร้อนๆ ประกอบดว้ย ผกัสดชนิดต่างๆ และเน้ือหมู
สไลดน์ํ้าซุปร้อนๆ และเสน้อดูง้ซ่ึงขาดไม่ไดใ้นการทาน ชาบู ชาบู พร้อมขา้วสวย 

 

นาํท่านเขา้สู่ท่ี  CENTRAL PLAZA  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม    ไร่สตอรเบอรร่ี –  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –COMESTIC SHOP - N SEOUL TOWER- ช้อปป้ิงทงแดมุน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
                จากนั้นใหท่้านเพลิดเพลินและไดส้มัผสักบับรรยากาศของ ไร่สตรอเบอร์ร่ี สามารถท่ีจะเลือกเก็บและชิมสตรอเบอร์ร่ีผลยกัษร์สชาติ

หวานกรอบตามอธัยาศยั  จากนั้น  เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศซ่ึงตั้งอยูท่่ามกลางหุบ
เขา พบกบั “FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอนัตระการตา สนุกสุดมนักบับตัรFREE PASS ท่ีท่านสามารถเลือกเล่น
เคร่ืองเล่นไดทุ้กชนิดไม่จาํกดัจาํนวนคร้ัง พบกบัเคร่ืองเล่นใหม่ท่ีทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS พร้อมเกบ็ภาพความประทบัใจ
กบัสวนดอกไม้ซ่ึงเตม็สะพร่ังกลางลานโดยถูกจดัไว้เป็น THEME ตามฤดูกาล (มนีาคม-เมษายน:สวนดอกทวิลปิ / พฤษภาคม-
มถุินายน:สวนดอกกหุลาบ / สิงหาคม-กนัยายน:สวนดอกลลิลี ่/ ตุลาคม-พฤศจกิายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากน้ียงัสามารถท่อง
ไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี พบกบั     ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหวา่งพอ่สิงโตและแม่เสือ นบัเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก



 

 

 

นอกจากนั้นใหท่้านไดต่ื้นตาในสวนสตัวซ์าฟารี ชมความน่ารักของสตัวต์่างๆ และไดเ้พลิดเพลินกบัการใหอ้าหารหมีท่ีทุกท่านไม่ควร
พลาด 

 กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร คาลบี ้หมูยา่งเกาหลี เป็นอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีเล่ืองช่ือและเป็นท่ีรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติ
ออกหวานกลมกล่อม โดยนาํหมูส่วนท่ีติดกบักระดูก นาํไปยา่งบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียงต่างๆ 
นํ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียวและนํ้ าซุปสาหร่าย มีวธีิการรับประทานคลา้ยกบัเม่ียงคาํของไทย 

บ่าย          นาํท่านสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดงัเกาหล ีเช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ
เคร่ืองสาํอางแบรนดเ์กาหลีสุดฮอตฮิตในราคาแบบพิเศษๆ  นาํท่านยอ้นรอยละครซีรียเ์กาหลีดงั MY NAME IS KIM SAM SOON 
และ BOY OVER FLOWER ท่ี “นมัซาน” ภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงโซล บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 
หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบันํ้ าทะเล นาํท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ใหท่้านไดถ่้ายรูปและ
สมัผสัความน่ารักของวยัรุ่นเกาหลี นิยมมาคลอ้งกญุแจไวด้ว้ยกนัระเบียงทุกดา้นของ SEOUL TOWER จึงเตม็ไปดว้ยกญุแจ
หลากหลาย   

ค า่            รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  โอซัมพุลโกก ิประกอบดว้ยปลาหมึกสด และหมูสไลดท่ี์ผา่นการหมกัดว้ยเคร่ืองปรุงจนไดท่ี้    
นาํมาผดัรวมกบัผกัสดนานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียง และขา้วสวยร้อนๆ มีกล่ินหอมน่าล้ิมลองจากนั้น นาํ
ทุกท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ีไดช่ื้อวา่ใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ตลาดทงแดมนุ หา้งสรรพสินคา้กวา่ 10 แห่ง ท่ีบางหา้งเปิดตลอด 24 ชัว่โมง เช่น  
MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้หลากหลายประเภทไดท่ี้น่ี อาทิเช่น 
เส้ือผา้บุรุษ-สตรี รองเทา้บุรุษ-สตรี รองเทา้ผา้ใบ เขม็ขดั ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองครัว ถุงเทา้ ผา้พนัคอ ในราคาเกาหลีอยา่งแทจ้ริง 
นาํท่านเขา้สู่ท่ี CS AVENUE , PRIME IN SEOUL  HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่   ศูนย์โสม – COSMETIC SHOP– บลูเฮ้าส์ - พระราชวงัเคยีงบ็อค –ท าข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก -คลองชองเกชอน   
                               DUTY FREE - ชมววิ SEOULLO 7017 - ช้อปป้ิงตลาดเมยีงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอาย ุ6 ปี  ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุด ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพ
และราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบาํรุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็นของฝากจากประเทศเกาหลี และ 

 จากนั้นนาํทุกท่านผา่นชมทาํเนียบประธานาธิบดี หรือ บลูเฮาส์ และยอ้นรอยละคร  “PRINCESS HOURS”  หรือ เจ้าหญิงวุ่นวายกบั
เจ้าชายเยน็ชาที่ พระราชวงัเคยีงบ็อค พระราชวงัเก่าแก่ท่ีสุดของราชวงศโ์ชซอน สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1394  โดยใชเ้ป็นศูนยก์ลางการ
ปกครองในสมยัโบราณโดยเป็นทั้งท่ีประทบัและฐานอาํนาจของพระเจา้แทโจ   และต่อเน่ืองมาถึงกษตัริยใ์นราชวงศโ์ชซอลพระท่ี
นัง่คึนชองจอนถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือเป็นท่ีวา่ราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญ่ีปุ่นไดส้ร้างอาคารรัฐสภาขนาดยกัษข้ึ์นคัน่ เพื่อ
ตอ้งการแสดงนยัเด่นชดัวา่ตอ้งการตดัความผกูพนัระหวา่งพระราชวงศก์บัราษฎร อาคารหลงัน้ีไดถู้กร้ือถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 
ปี การปลดออกจากญ่ีปุ่น ในเขตพระราชวงั ยงัมีพระตาํหนกัเคียวฮเวรู เป็นอาคารสองชั้น ตวัพระตาํหนกัถูกสร้างใหย้ืน่ออกไปกลาง
สระนํ้ าท่ีเตม็ไปดว้ยฝงูหงส์สร้างข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีสาํหรับจดังานเล้ียงพระราชทาน  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ซัมเคทงั หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตาํหรับชาววงับาํรุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตวั บรรจุอยูใ่น
หมอ้เหลก็ร้อนๆ ภายในตวัไก่จะยดัไสด้ว้ยขา้ว และของบาํรุงต่างๆ อาทิ เมด็พทุราแหง้ รากโสม เก๋าก้ี ปรุงรสดว้ยพริกไทยดาํ และ
เกลือ รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกวา่ กกัตุก(ีทาํจากหวัไชเทา้ดอง) และเสน้
ขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลีพร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซมัจู หรือเหลา้ดองโสม 

บ่าย          นาํท่านสู่ พพิธิภัณฑ์สาหร่าย  ใหท่้านชมขั้นตอนการผลิตสาหร่าย ตั้งแต่ขั้นตอนการ
เพาะสาหร่าย จนถึง การอบสาหร่าย ใหท่้านไดชิ้มสาหร่ายอบสดๆ รสชาดต่างๆ รวมถึง
ใหท่้านสนุกสนานกบั เรียนรู้การท า ข้าวห่อสาหร่ายหรือคมิบัพ ซ่ึงเป็นอาหารท่ีชาว
เกาหลีมกัจะท าเป็นประจ าในการใหเ้ด็กไปทานท่ีโรงเรียน ไปปิคนิค หรือ ออกไปแคมป์ป้ิง   

 



 

 

 

 นาํท่านสู่ แหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี  DUTY  FREE ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวน่ตา,เคร่ืองสาํอางค,์กระเป๋า,
กลอ้งถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศพัทมื์อถือ ใหท่้านอิสระไดเ้ลือกซ้ืออยา่งเตม็ท่ี นาํท่านชม คลองชองเกชอน คลองนํ้ าใสเป็นแหล่ง
พกัผอ่นใจกลางกรุงโซล ซ่ึงถือเป็นปอดของชาวเกาหลีเลย  จากนั้น น าท่านสู่ แหล่ง
ท่องเทีย่วแห่งใหม่ของ กรุงโซล SEOULLO 7017  สะพานลอยฟ้า แลนดม์าร์กแห่งใหม่
กรุงโซล ถือเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีเท่ียวใหม่ของเกาหลีใต ้ท่ีเกิดจากการปรับปรุง
ทศันียภาพ ร้ือสะพานบางจุด แลว้  ปรับใหเ้ป็นถนนลอยฟ้า แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล 
(Seoul Station) ใหก้ลายเป็นสถานท่ีพกัผอ่นส าหรับประชาชน และนกัท่องเท่ียวซ่ึง
สะพานน้ีจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว (Seoul’s Botanical Skyline Park) ท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ไม่และ
ดอกไมก้วา่ 200 สายพนัธ์ุ ทุกคนสามารถมาพกัผอ่นหยอ่นใจ รวมถึงจะเป็นอีกหน่ึง
สถานท่ีท่ีเป็นศูนยก์ลางในการท ากิจกรรมและจดัเทศกาล นิทรรศการต่างๆ อีกทั้งมี
ใหบ้ริการ Wifi ดว้ย มาตอนเชา้ก็จะไดอ้ารมณ์นึง หรือจะมาช่วงตอนดึกบนสะพานก็จะ
เปิดไฟ ท าใหไ้ดฟี้ลอีกอยา่ง เรียกไดว้า่มาเท่ียวไดทุ้กเวลาเลย .. 

  นาํท่านสู่ เมยีงดง หรือ สยามสแควร์เกาหล ีท่านสามารถเลือกสินคา้เทรนดแ์ฟชัน่ล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่น เช่น 
เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนดเ์นม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะ 
เคร่ืองสาํอาง เช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟ 
ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถล้ิมลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟตุได ้  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  อิม่อร่อยกบั BBQ BUFFET  ป้ิงย่าง เนือ้ววั หมู ไก่  ไม่อั้นนนนนนนนนนน 
 นาํท่านเขา้สู่ท่ี CS AVENUE , PRIME IN SEOUL  HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีห้่า ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – RED PINE  –TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM-KITTY CAFE- ซุปเปอร์มาร์เกต็–กรุงเทพ  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 นาํท่านเดินทางสู่   ศูนย์สมุนไพร ฮ็อกเกตนามู  ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือนํ้ า

ทะเล 50-800 เมตร เมลด็พนัธ์ุของสมุนไพรออ๊ตเกตนามน้ีู เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตบัใหแ้ขง็แรง ป้องกนั
โรคตบัแขง็ไม่ถูกทาํลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา   จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ร้านสมุนไพร  RED 
PINE เป็นผลิตภณัฑ์  ท่ีสกดัจากนํ้ ามนัสน  ท่ีมีสรรคุณช่วยบาํรุงร่างกาย  ลดไขมนั  ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย  

จากนั้นนาํท่านสู่ น าท่านอสิระชม  TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM  ผลงานการ   สร้างสรรค์ศิลปะแนว
ใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติ  โดยท่านจะได้สนุกสนานกบัการถ่ายรูปแอค็ช่ันท่าทางต่างๆ  กบัภาพแนวมิติท่ีเกิดจาก
ความคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการของการสร้างภาพโดยใชเ้ทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติท่ีรวมทฤษฎีทาง
วทิยาศาสตร์และการซอ้นภาพโดยกระตุน้ความเคล่ือนไหวของภาพใหมี้มิติเหมือนจริงโดยใหผู้ช้มเขา้ไปมีส่วนร่วม
ถ่ายภาพ เม่ือผา่นเขา้ไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหน่ึงเหมือนจริงในเหตุการณ์  จนท่านจะอุทานวา่มนั
เหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยวา่อนัไหนภาพวาดและของจริง  โดยผลงานของท่าน  จะสวยงามและสาม
มิติสมคาํร่ําลือหรือไม่ก็ตอ้งใหเ้พื่อนติดชมกนัเอง โปรแกรมใหม่ ล่าสุด !!  ICE MUSEUM  เป็นโซนน า้แข็งแกะสลกั
รูปต่างๆ ก่อนเข้าจะมีผ้าห่มให้ยมืฟรี หยบิได้ ท่านละ  1 ผนื อุณหภูมิข้างใน ประมาณ  - 4 องศา   

กลางวนั   เมนูใหม่ล่าสุด จิมดัก  JIM DAK  (9)เป็นไก่ผดักบัวุ้นเส้นและผกัอร่อยมากมาย 
                  นาํท่านสู่สนามบินอินชอน ระหวา่งทางใหทุ้กท่านไดแ้วะ SUPER MARKET (ร้านละลายเงินวอน) ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้เกาหลี 
                  ไดอี้กรอบ เช่น บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโกพ้าย นํ้ าจ้ิมปรุงรสหมูยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสาํเร็จรูป  
                   ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทย 
17.30 น.  เดินทางถึงสนามบิน อนิชอน เพื่อเตรียมตวั Check in โหลดกระเป๋ากลบักรุงเทพฯ 
 



 

 

 

BY TWAY AIR  
20.05 เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินTWAY (TW) เท่ียวบินท่ี TW101 ไม่มบีริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
00.05 สายการบิน TWAY  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
BY JEJU AIR  
20.35   เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JEJU AIR (7C) เท่ียวบินท่ี 7C2205   
00.50 สายการบิน JEJU AIR  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
17.30 น.  เดินทางถึงสนามบิน อนิชอน เพื่อเตรียมตวั Check in โหลดกระเป๋ากลบักรุงเทพฯ 
  

(รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายใหก้บัผูจ้ดั เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผูจ้ดัไดช้าํระใหก้บั
สายการบินและสถานท่ีต่าง ๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตาม
รายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต)้  ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน) 
 
หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านตอ้งการร่วมเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งท่องเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน
ขอ้แนะนาํกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ  หากท่านมีความจาํเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพื่อท่ีจะนาํไปยงัประเทศนั้น ๆ  
หรือนาํกลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นวา่ตอ้งไม่เป็นส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึง
ขั้นประหารชีวติ เจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 
อตัราค่าบริการ   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน   ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้
บริการ) 

วนัเดินทาง สายการบิน 

หอ้งเตียงค ู่ 

นอน 2 

ท่าน 

เด็ก 1 ท่าน  

พกักบั 

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(เตียงเสรมิ) 

เด็ก 1 ท่าน 

 พกักบั 

ผ ูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(ไม่เสรมิเตียง) 

พกัเด่ียว 

6-10 ธนัวาคม 2560 JEJU AIR 18,900 18,900 18,900 5,500 

20-24 ธนัวาคม TWAY 18,900 18,900 18,900 5,500 

23-27 ธนัวาคม JEJU AIR 18,900 18,900 18,900 5,500 

27-31 ธนัวาคม JEJU AIR 21,900 21,900 21,900 5,500 

28ธนัวาคม-1มกราคม JEJU AIR 24,900 24,900 24,900 5,500 

31ธนัวาคม-4 มกราคม TWAY 24,900 24,900 24,900 5,500 



 

 

 

 ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 30,000 วอน หรือ 1000 บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3)ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่4)
สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้าํเนินการยืน่วซ่ีาใหท้่าน 
โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะ
ยืน่วซ่ีา) 

 หมายเหตุทีป่ระเทศเกาหลใีต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจ าหน่ายวนัสุดท้ายลูกทวัร์ท่านใดสนใจสามารถซ้ือได้แต่ถ้า
ท่านใดไม่สนใจกไ็ม่ต้องซ้ือ โดยไม่มีการบังคับลุกทวัร์ทั้งสิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

 โรงแรมทีพ่กัทีป่ระเทศเกาหลใีต้อาจะมีการสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลกั 

 ทวัร์คร้ังนีม้ีวตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุปทวัร์ ทางบริษัท
จะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเองท่านละ 300 USD ต่อท่าน  

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสาํรองท่ีนัง่  
2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณี

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตั
ฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนาํเท่ียวใหแ้ก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตั
ฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 



 

 

 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บั

นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และอยา่งนอ้ย 10 วนั
ก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทักาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนาํหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง  และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บั
ทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนาํติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั

ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจได้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

3.ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหา้มนาํผลิตภณัฑท่ี์ทาํมาจากพืช และเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไข่ เน้ือสัตว ์
ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกนัโรคติดต่อท่ีจะมาจากส่ิงเหล่าน้ี หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียค่าปรับในอตัราท่ีสูงมาก  


