
 

 

รหัสทัวร ITV1900521 
ทัวรเกาหลี เกาะนามิ ซูวอน เอเวอรแลนด โซล (6D3N)  

KXJ19: Hello Summer เกาะนามิ-เอเวอรแลนด-ซูวอน-โซล(6วัน3คืน) 

เกาะนามิ ซูวอน ป�อมปราการฮวาซอง Soyanggang Sky Walk วัดวาวูจองซา สวนสนุกเอเวอร
แลนด พระราชวังเคียงบ็อค พิพิธภัณฑสาหราย ใสชุดฮันบก โซลเทาวนเวอร  LED Rose 
Garden หมูบานเทพนิยาย อินชอน ไชนาทาวน ชอปปم�งเมียงดง ฮงแด ชอปปم�งดิวต้ีฟรี ฮุนไดเอา
เล็ท รานละลายเงินวอน 

พักซูวอน 1คืน โซล 2คืน 

โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เคร่ืองลําใหญ AIRBUS A330-300 (เวลาสวยถึงเชากลับ
ค่ํา) 



 

 

วันที่ รายละเอียดทองเที่ยว 

1  กรุงเทพฯ(ทาอากาศยานดอนเมือง)  

2  เกาหลีใต(สนามบินอินชอน) – เกาะนามิ - Soyanggang Sky Walk - ป�อมปราการฮ
วาซอง 

3  วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอรแลนด(รวมบัตร) - LED Rose Garden - ตลาดทงแด
มุน 

4  พิพิธภัณฑสาหราย-ใสชุดฮันบก-พระราชวังเคียงบ็อค-SEOUL TOWER (ไมรวมขึ้น
ลิฟต) - ชอปปم�งเมียงดง 

5  ชอปปم�งยานฮงแด - HYUNDAI OUTLET- หมูบานเทพนิยาย–อินชอนไชนาทาวน - 
SUPER MARKET 

6  ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานดอนเมือง 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(ทาอากาศยานดอนเมือง)  
18.00  พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ขา

ออกช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจาหนาที่ของบริษัทฯ
คอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ สายการบิน AIR ASIA X ใช
เคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ั่ง จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 (น้ําหนัก
กระเป�า 20 กก./ทาน ถือขึ้นเคร่ือง 7 กก.ตอทาน และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่
น่ังบนเคร่ือง ที่น่ังเปนไปตามสายการบินกําหนด) 

21..05  นําทานเดินทางสู ประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน THAI AIR  ASIA X เที่ยวบิน
ที่ XJ704   

(ไมมีบริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ทานสามารถสั่งซื้อไดตามอัธยาศัยกับ
พนักงานตอนรับบนเคร่ือง) 



 

 

วันที่ 2 เกาหลีใต(สนามบินอินชอน) – เกาะนามิ - Soyanggang Sky Walk - ป�อม
ปราการฮวาซอง 

04.35  เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต หมายเหตุ:เวลาทองถ่ินเร็วกวา
ประเทศไทย 2ช่ัวโมง (กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น เพ่ือความสะดวก
ในการนัดหมาย) หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเกาหลี นําทานขึ้น
รถโคชปรับอากาศ เดินทางไปรับประทานอาหารเชา 

เชา  บริการอาหารเชา(ม้ือที่1) เมนูอูดง 

นําทานเดินทางสู เกาะนามิ (ใชเวลาน่ังเรือประมาณ 10-15 นาที) ใหทานไดด่ืมด่ํา
กับธรรมชาติ แมกไม ทิวสนบนเกาะนามิ ซึ่งถือเปนชวงเวลาที่ดีที่สุดทามกลาง
บรรยากาศโรแมนติก ใหทานไดยอนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเกาหลีที่โดงดัง
ไปท่ัวเอเชีย WINTER LOVE SONG หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอมเก็บ
ภาพความ ประทับใจ ถายรูป กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI 
JI WOO รูปปم�นที่สรางขึ้นเพ่ือไวเก็บเปนภาพความประทับใจ กับฉากและเน้ือเร่ืองที่
เรียกเสียงสะอ้ืนและน้ําตาของผูชมนอกจออยางทวมทนนอกจากน้ียังมีกิจกรรมอ่ืนๆ
ใหทานไดปم�นจักรยานชมวิวเหมือนในละครหรือชมฟารมเล้ียงนกกระจอกเทศ ได
เวลาสมควรน่ังเรือกลับมายังฝم�ง 

เท่ียง  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือที2่) เมนู DUKKALBI ไกผัดเผ็ดบารบีคิวเปน
เน้ือไกท่ีห่ันออกเปนช้ินพอคําคลุกเคลาดวยซีอ๊ิวเคร่ืองปรุง และหมักทิ้งไวจนไดที่ จึง
นําเน้ือไกและผกัมาผัดบนกระทะยักษ พรอมกิมจิ ซุปสาหราย และขาวสวย 

จากน้ันนําทานเดินทางสู Soyanggang Sky Walk(สะพานกระจกใส) ที่อยูใน
เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน มาพิสูจนความหวาดเสียวกัน โดยสะพานโซยังกังเปน
สะพานกระจกใสท่ีมีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดินอยูบน
สะพานแหงน้ีจะสามารถมองเห็นวิวดานลางใตสะพานที่เปนทะเลสาบไดอยางชัดเจน 
ทําเอาคนที่กลัวความสูงถึงกับเขาออนเลยทีเดียว จุดวัดใจอีกหน่ึงบทพิสูจนคือการ
เดินขามสะพานที่ยาว 156 เมตร  จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองซูวอน ป�อม
ปราการฮวาซอง(Hwaseong Fortress)เปนสิ่งกอสรางขนาดใหญต้ังแตยุคโจ
ซอน เปนป�อมปราการประจําเขต Suwon-si ของจังหวัดเคียงกีโด(Gyeonggi-
do) เพื่อเปนรากฐานสําหรับการสรางเมืองใหมในบริเวณน้ี กําแพงของป�อมปราการ



 

 

มีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแตละทิศ และมีรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมที่ย่ิงใหญและงดงาม รวมทั้งศาลาท่ีช่ือวา Hwahongmun ดวย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร(ม้ือที3่) เมนู:ชาบู ชาบู สุก้ีสไตลเกาหลี บนหมอไฟ
รอนๆ ประกอบดวย ผักสดชนิดตางๆ และเน้ือหมูสไลดน้ําซุปรอนๆ และเสนอูดงซึ่ง
ขาดไมไดในการทาน ชาบู พรอมขาวสวย 

จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูที่พัก  
ที่พัก: CENTRAL PLAZA HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่พัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวัน
เดินทาง) 

 

วันที่ 3 วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอรแลนด(รวมบัตร) - LED Rose Garden - 
ตลาดทงแดมุน 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที4่) 

จากน้ันนําทานเดินทางไป วัดวาวูจองซา เมืองยงอิน จังหวัดเคียงคิโด สรางเม่ือป 
ค.ศ.1970 โดยนักบวชแฮตอกเปนวัดนิกายหินยาน จุดเดนของวัดวาวูจองชา คือ
พระเศียรของพระพุทธรูปขนาด มหึมา ซึ่งประดิษฐานอยูดานหลังสระน้ํา และ
บริเวณรอบสระน้ําจะมีพระพุทธรูปองคเล็กๆวาง เรียงรายอยูโดยรอบ และเม่ือทาน
เดินขึ้นสูเนินเขาจะพบอุโบสถ ซึ่งภายในเปนที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญที่
แกะสลักมาจากไมซึ่งนํามาจากอินเดีย นอกจากน้ีที่วัดแหงน้ียังเปนที่เก็บรักษาระฆัง
ที่ใชตีในพิธีเปดกีฬาโอลมิปกในป ค.ศ.1988 อีกดวย จากน้ันนําทานเดินทางสู สวน
สนุกเอเวอรแลนด ถูกขนานนามวา “ดิสนียแลนดเกาหลี” สวนเปดในหุบเขาที่มี
ช่ือเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปดวย 
Global Fair, American Adventure, Magic Land European 



 

 

Adventure และ Equatorial Adventure การทองเที่ยวภายในสวนสนุกแหงน้ี 
แนะนําวา ควรขึ้นรถบัสทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของ
โลก ที่น่ี ทานจะพบวาเจาป�าสิงโตและเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเปนสุข และชม
ความนารักของหมีที่  สามารถส่ือสารกับคนขับไดอยางดีไมวาจะตัวใหญมากถึงใหญ
นอย จากน้ันทดลองสนุกกับเคร่ืองเลนนานาชนิด เชน รถไฟเหาะ T-Express 
หนอนสะบัดชารป โรงหนังสามมิติ บานผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เปนตน   หรือ
ทานสามารถเดินไปชมเทสกาลดอกไมที่จัดไดอยางสวยงามเปนสวนขนาดใหญชม
ดอกไมหลากสีสันสวยงาม 

(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการทองเท่ียว) 

ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสูกรุงโซล พาทุกทานตะลุยสูแหลงชอปปم�งท่ีไดช่ือ
วาใหญที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน และพาทานชมไฮไลทที่พลาดไมได นําทานชม 
LED Rose Garden ที่จัดอยูบริเวณ Oullim Square อิสระใหทานชอปปم�ง
หางสรรพสินคากวา 10แหง ที่บางหางเปดตลอด 24 ช่ัวโมง เชน MIGLIORE, 
DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ทานสามารถเลือกซื้อ
สินคาหลากหลายประเภทไดที่น่ี อาทิเชน เส้ือผาบุรุษ-สตรี รองเทาบุรุษ-สตรี 
รองเทาผาใบ เข็มขัด ของท่ีระลึก ชุดเคร่ืองครัว ถุงเทา ผาพันคอ ในราคาเกาหลี 
อยางแทจริง 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา (ม้ือที่5) เมนูคาลบ้ี หมูยางเกาหลีเปนอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่อง
ช่ือและเปนที่รูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกลอม โดยนําหมูสวนที่ติดกับ
กระดูก นําไปยางบนเตาถานแบบด้ังเดิม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ และเคร่ืองเคียง
ตางๆ จากน้ันนําทานเดินทางสูที่พัก  
:ที่พัก GALAXY HOTEL//VIP HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน:    
 (ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวัน
เดินทาง) 



 

 

 

วันที่ 4 พิพิธภัณฑสาหราย-ใสชุดฮันบก-พระราชวังเคียงบ็อค-SEOUL TOWER (ไมรวม
ขึ้นลิฟต) - ชอปปم�งเมียงดง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6)  

จากน้ันนําทานสู ศูนยโสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมที่อายุ 6 ป 
ซึ่งถือวามีคุณภาพดีที่สุด ใหทานไดเลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวาไทย 2 เทา 
โสมเกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกาย หรือสามารถซื้อเปนของฝากจากประเทศเกาหลี 
จากน้ันนําทานเดินทางสู รานสมุนไพร RED PINE เปนผลิตภัณฑ ที่สกัดจาก
น้ํามันสน ที่มีสรรคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุล
ในรางกาย 

จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑสาหราย จัดแสดงเร่ืองราวตางๆของการทําสาหราย
และประวัติความเปนมาตนกําเนิดของการผลิตสาหรายและข้ันตอนการผลิตสาหราย
ที่ใหมทุกวันใหทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑท่ีทําจากสาหรายหลากหลายรสชาติให
ลิ้มลองและเลือกซ้ือเพื่อ  ใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก”และถายรูปภาพ
ความประทับใจนํามาเปนของฝาก เชน สาหรายอบแหง,สาหรายยาง 

  
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 7) เมนูไกตุนโสม เปนอาหารบํารุงสุขภาพตนตํารับชาว

วัง เสิรฟในหมอดิน ทามกลางน้ําซุปที่กําลังเดือดพลาน คัดเลือกไกขนาดกําลัง
เหมาะ ผานการเล้ียงจนอายุได 45 วัน นํามาทําความสะอาด ควักเคร่ืองในออกจน
หมด แลวนําเคร่ืองยาจีน อาท ิ เกาลัด, เกาก้ี, พุทราจีน และรากโสม พรอมดวยขาว
เหนียว ใสลงไปในตัวไก แลวผานการตุนจนไดที่ เน้ือไกลอนจนสามารถรับประทาน
ไดอยางสะดวก เพ่ิมรสชาติดวยเสนกวยเต๋ียวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทป�น 

บาย  จากน้ันนําทานเดินทางผานชม ทําเนียบประธานาธิบดีหรือบลูเฮาส และชม 



 

 

พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังเกาแกท่ีสุดของราชวงศโชซอน สรางข้ึนในป ค.ศ.
1394 โดยใชเปน ศูนยกลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเปนทั้งที่ประทับและ
ฐานอํานาจของพระเจาแทจอนและตอเน่ืองมาถึงกษัตริยในราชวงศโชซอนพระที่น่ังคึ
นชองจอนถูกสรางขึ้นมาเพื่อเปนที่วาราชการตอมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ�นได
สรางอาคารรัฐสภาขนาดยักษขึ้นค่ันเพื่อตองการแสดงนัยเดนชัดวาตองการตัดความ
ผูกพันระหวางพระราชวงศกับราษฎรอาคารหลังน้ีไดถูกร้ือถอนไปในโอกาสครบรอบ
50ปการปลดแอกจากญ่ีปุ�นในเขตพระราชวังยังมีพระตําหนักเคียวฮเวรู เปนอาคาร 
สองช้ัน ตัวพระตําหนักถูกสรางใหย่ืนออกไปกลางสระน้ําที่เต็มไปดวยฝูงหงสสราง
ขึ้นเพื่อใชเปนสถานที่สําหรับจัดงานเล้ียงพระราชทาน 

นําทานเดินทางเขาสู กรุงโซล เดินทางไปยอนรอยละครซีรียเกาหลีดัง MY NAME 
IS KIM SAM SOON และ  BOY OVER FLOWER ที่ “นัมซาน” ภูเขาแหงเดียว
ที่ต้ังอยูใจกลางกรุงโซลบนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่
สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล นําทานสู NAMSAN 
VIEW  POINT ใหทานไดถายรูปและสัมผัสความนารักของวัยรุนเกาหลี นิยมมา
คลองกุญแจไวดวยกันระเบียงทุกดานของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปดวย กุญแจ
หลากหลายสี (ไมรวมคาลิฟท) ถึงเวลาพาทุกทานตะลุยสูแหลงชอปปم�งที่ไดช่ือวา
ใหญที่สุดในเอเชีย 

จากน้ันนําทานชมแหลงชอปปم�งปลอดภาษี DUTY FREE ชอปปم�งสินคาแบรนด
เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวนตา,เคร่ืองสําอางค,กระเป�า,กลองถายรูป หรือจะ
เปนโทรศัพทมือถือ ใหทานอิสระไดเลือกซื้ออยางเต็มที่  ถึงเวลานําทานเดินทางชอป
ปم�งที่ เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลีทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟช่ันลาสุด
ของเกาหลีไดที่น่ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชนเส้ือผา รองเทา กระเป�า เคร่ืองประดับ 
ทั้งแบรนดเนม เชน EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคาจากแบรนด
เกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสําอางเชนETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีรานกาแฟ รานอาหาร
ตางๆ ทานสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตไดที่น้ี และKRISPY 
KREMEโดนัท ที่สุดแสนอรอย 

  



 

 

ค่ํา  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือที8่) เมนูบิบิมบับ ขาวยําเกาหลี กับ ซุป สุกี้สไตลเกาหลี 
บนหมอไฟรอนๆ ประกอบดวย ผักสดชนิดตางๆ และเน้ือหมูสไลดน้ําซุปรอนๆ และ
เสนอูดงซึ่งขาดไมไดในการทาน ชาบู ชาบู พรอมขาวสวย  

ที่พัก:GALAXY HOTEL/ VIP HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน: 

(ช่ือโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวัน
เดินทาง) 

 

วันที่ 5 ชอปปم�งยานฮงแด - HYUNDAI OUTLET- หมูบานเทพนิยาย–อินชอนไชนาทาวน 
- SUPER MARKET 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร ของโรงแรม (ม้ือที่ 9)  

นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�าลึกบน
ภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุของ
สมุนไพรฮอกเกตนามูน้ี เปนที่นิยมของคนเกาหลีรุนใหม เพราะมีผลชวยดูแลตับให
แข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจาการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี สาร
ตกคางจากอาหาร และยา 

จากน้ันพาทานชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสีมวง เปนของนํา
โชคของชาวเกาหลีซึ่งมี แหลงกําเนิดใน ประเทศเกาหลี คนเกาหลีมี ความเช่ือวา 
เปนพลอยนําโชค นําความโชคดีมาใหแกผูที่มีไวครอบครอง   

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 10) เมนูจิมดัก Jimdak) หรือไกตุนซีอ๊ิวเกาหลี ผสม
กับวุนเสนที่เหนียวนุม หัวหอมใหญ รสชาติคลายไกพะโลของไทยแตจะเผ็ดกวานิด
หนอย เปนเมนูช่ือดังจากเมืองอันดง 

นําทาน ชอปปم�งยานฮงแด เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก 



 

 

สินคาในยานน้ีสวนใหญเปนสินคาวัยรุนที่ทันสมัยและราคาไมแพงเชนเส้ือผาที่
ออกแบบโดยดีไซดเนอรเกาหลีรองเทากระเป�าเคร่ืองประดับ เคร่ืองสําอาง เชน 
เส้ือผา กระเป�า รองเทา ของก๊ิฟชอป เคร่ืองเขียน และที่เยอะไมแพกันก็คือขนม
ตางๆและยังมีรานแบรนดเนมอยูทั่วไปเชน EVISU, ZARA อีกทั้งยังมีรานกาแฟท่ี
เปนเอกลักษณ แกลเลอร่ี รานคาจําหนายสินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และ
รานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคา
และรานอาหารตางๆก็ยังไมแพงอีกดวย ซึ่งจะคึกคักเปนพิเศษต้ังแตชวงบายเปนตน
ไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปดใหบริการ นําทานชอปปم�ง HYUNDAI 
OUTLET มีรานคาหลากหลายกวา 165รานคา และมีสินคาBrand ดังมากมาย
หลายย่ีหอ เชน Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada 
โดยสินคาจะมีการจัดลดราคา 30-80% 

จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานเทพนิยายหรือดงฮวามาอึล เปนถนนเล็กๆในเมือง
ยานJung-guของจังหวัดอินชอน(Incheon) ออกแบบและตกแตงตามผนังบาน
กําแพงตางๆรวมทั้งทางเดินตางๆใหเปนไปตามเทพนิยายหรือการตูนของดิสนีย 
เพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทางมาเย่ียมชมและสรางความคึกคักใหกับหมูบานทํา
ใหหมูบานแสนจะธรรมดากลายเปนหมูบานแหงเทพนิยาย มีนิยายโดงดังหลายเร่ือง 
อาทิเชน สโนวไวทกับคนแคระท้ัง7,หนูนอยหมวกแดง,ปเตอรแพน,อะลาดินกับ
ตะเกียงวิเศษ,อลาดิน,สโนไวทฯลฯรวมอยูในหมูบานแหงน้ี ทําใหเปนเหมือนสตูดิโอ
ถายรูปขนาดใหญ ที่ไมวาจะเดินไปทางไหนกอถายรูปไดเกสุดๆหรือตัวการตูนชุด
พื้นเมืองชาวเกาหลีนอกจากน้ีทานยังสามารถเพลิดเพลินไปกับรานกาแฟนารักๆและ
เลือกซื้อสินคาจากรานคาขายของท่ีระลึกทองถ่ินไดอีกดวย 

บริเวณไกลกันทานสามารถเดินไปยานอินชอน ไชนาทาวน (Incheon 
ChinaTown)เกาหลีมอบเปนพื้นที่พิเศษใหกับชาวจีนในยุคน้ันคือราชวงศฉิง
(ChingDynasty) ในอดีตเคยมีรานขายของประเภทตางๆท่ีมาจากเมืองจีนแตใน
ปจจุบันรานสวนใหญจะเปนรานอาหารถึงแมวาคนรุนปจจุบันในไชนาทาวนแหงน้ีจะ
เปนรุนที2่ หรือ3 แลวแตก็ยังเปนยานที่มีรานอาหารที่มีกล่ินอายความเปนจีนอยู
มากที่สุด แลวยานน้ียังเปนไชนาทาวนเพียงแหงเดียวในเกาหลีดวย 



 

 

ไดเวลานําทานสูสนามบินอินชอน 

ไดเวลานําทานสูสนามบินอินชอน ระหวางทางพาทานแวะละลายเงินวอนที่รานคา
สนามบิน SUPER MARKET ซึ่งทานสามารถเลือกซื้อสินคาเกาหลีไดอีกรอบ 
โดยเฉพาะของกิน เชน บะหมี่ซินราเมียน (มามาสไตลเกาหลี) อูดง กิมจ ิขนมช็อคโก
พาย น้ําจิ้มปรุงรสหมูยางเกาหลี ไกตุนโสมสําเร็จรูป ผลไมตามฤดูกาล ในราคา
พิเศษกอนกลับเมืองไทย 

  
ค่ํา  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือที่11) เมนู พุลโกกิ ( Bulgogi ) อาหารข้ึนช่ือของเกาหลี 

เปนสุกี้ก่ึงน้ําก่ึงแหง สวนผสมของเมนูน้ีคือหมูหมักช้ินบาง ๆ ปลาหมึกสด ผักตาง ๆ 
เชน กะหลํ่าปลี ฟกทองออน ถ่ัวงอก แครอท เห็ดและวุนเสนมาตมรวมกัน 

จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานอินชอน 

 

วันที่ 6 ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานดอนเมือง 
00.20  เดินทางกลับโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ703 (ไมมี

บริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ทานสามารถสั่งซื้อไดตามอัธยาศัยกับพนักงาน
ตอนรับบนเคร่ือง) 

  
04.20  เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพรอมความ

ประทับใจ 

อัตราคาบริการ 



 

 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

05 - 10 Jun 2019  12,888 12,888 12,888 5,000 4,500 

12 - 17 Jun 2019  13,888 13,888 13,888 5,000 4,500 

19 - 24 Jun 2019  13,888 13,888 13,888 5,000 4,500 

26 Jun - 01 Jul 
2019  13,888 13,888 13,888 5,000 4,500 

03 - 08 Jul 2019  14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

10 - 15 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

12 - 17 Jul 2019  20,888 20,888 20,888 5,000 4,500 

17 - 22 Jul 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 4,500 

24 - 29 Jul 2019  14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

26 - 31 Jul 2019  20,888 20,888 20,888 5,000 4,500 

07 - 12 Aug 2019  16,888 16,888 16,888 5,000 4,500 

14 - 19 Aug 2019  13,888 13,888 13,888 5,000 4,500 

21 - 26 Aug 2019  14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

28 Aug - 02 Sep 
2019  14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

04 - 09 Sep 2019  14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 



 

 

11 - 16 Sep 2019  14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

18 - 23 Sep 2019  14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

25 - 30 Sep 2019  14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

27 Sep - 02 Oct 
2019  14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

 

หมายเหตุ 

หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ 
กรุณาแจงบริษัท กอนทําการจอง มิฉะน้ัน บริษัทฯ มิสามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

ราคาทัวรรวม 

-       คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามที่ระบุใน
รายการ (ต๋ัวกรุปไมสามารถเล่ือนวันกลับได ตองไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน ) ที่น่ังเปนไปตามสาย
การบินจัดสรรตามกรุปทัวร ไมสามารถระบุได 

-       คาอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

-       คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุในรายการ 

-       คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเทา 

-       คายานพาหนะนําเท่ียวตามรายการ 

-       คาน้ําหนักสัมภาระ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) กําหนดน้ําหนักสัมภาระโหลดใต
ทองเคร่ืองไป-กลับ ทานละ 20 กก. สัมภาระถือขึ้นเคร่ือง(Carry on) 7 กก. 

-       คาหัวหนาทัวรนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ 



 

 

-       คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย
อวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละ
คร้ัง500,000บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม)ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพ
เพ่ิมได 

ราคาทัวรไมรวม 

-       คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาติดตอ
หัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 

-       คาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่นทานละ 50,000 วอนหรือ 1,500 บาท ตอทานตลอดทั้งท
ริป(ชําระคาทิปที่สนามบินวันเช็คอิน) 

-       คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (กรณีท่ีทานตองการใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัทหรือตองการใบกํากับภาษี) 

-       คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินจากสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 

-       คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว 

กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถ่ินที่อยู 4)สําเนา
ทะเบียนบาน(ถามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปน
ผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก 

(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะ
ย่ืนวีซา) 

การอัพเกรดท่ีน่ัง  Hot Seat และ Business/Premium  

ที่น่ัง Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เท่ียว เปนที่น่ังที่มีพื้นที่วางท่ีมากกวาที่น่ังมาตรฐาน ดวยพ้ืนที่
วางขาที่กวางเปนพิเศษ มีพื้นที่พอที่จะสามารถยืดขาไดอยางเต็มที ่

  



 

 

**กรณีทานมีความประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วัน
เทาน้ันพรอมชําระคาน้ําหนัก** 

-       ซื้อนําหนักเพิ่ม       5 กก.   ชําระเพ่ิม  600  บาท 

-       ซื้อน้ําหนักเพิ่ม       10 กก. ชําระเพิ่ม 1,000 บาท 

-       ซื้อน้ําหนักเพิ่ม  20กก. ชําระเพ่ิม 2,000 บาท 

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระ
แบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอน
ออกเดินทาง ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับ
การปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) 
ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาต๋ัวเคร่ืองบินใหแกทาน 

*ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ จากสาย
การบิน * 

หมายเหตุสําคัญ : ราคาและคาบริการเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือชําระเงินคาจองทัวร  คา
ทัวร  
มิสามารถเปลี่ยนแปลง วันเดินทาง ช่ือผูเดินทาง และ/หรือ ยกเลิก เลื่อนวันเดินทาง ขอคืนเงินมัด
จํา คาทัวรไดทุกกรณี และ กรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัด โดยเครื่องบินภายใน กรุณาแจง
บริษัทฯกอนทีท่ําการจองต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น กรณีกรุปไม
สามารถออกเดินทางโดยจํานวนสมาชิกไมถึง 20 ทาน บริษัทฯแจงทานกอนการเดินทาง 7 วัน โดย
คืนเงินคาทัวรใหกับทานทั้งหมด หรือเล่ือนการเดินทางในชวงการเดินทางอ่ืน และคาบริการน้ีรับ
เฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน และกรณีที่ทานเม่ือเดินทางถึงแลวไมทองเท่ียวพรอมคณะ
บริษัทฯขอเรียกชําระเงินเพ่ิมทานละ300 USD ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวย
ดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูก
ทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซ้ือได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ เพราะทางบริษัททัวรไมมี
การบังคับลูกทัวรซื้อแตอยางใด แตเปนการบอกกลาวลวงหนา  

ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด 



 

 

ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได ทําให
ลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขาประเทศไทย จึงมีคาใชจายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนต๋ัวขากลับ และรวมถึง
คาบริการอ่ืนๆที่เกิดขึ้นดวย ฉะน้ัน ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศ
น้ันๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี หรือตอง
รอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปที่มีที่น่ังวาง หรือตามวันเดินทางของต๋ัวเคร่ืองบิน ทั้งน้ีข้ึนอยู
ทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเปนผูพิจารณา ทางผูจัดไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได ** ตม.ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมี
การเรียกไปสัมภาษณ ในการท่ีทางตรวจคนเขาเมืองเรียกสัมภาษณน้ัน ขึ้นอยูกับทางตรวจคนเขา
เมืองเปนผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาที่ ตม. ทางบริษัททัวรไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได 

เง่ือนไขในการจอง มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยาง
นอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจาย
ไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  

**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*) กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณี
พาสปอรตหมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอม
หลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ** 

เอกสารใชในการเดินทาง 

-       หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใชงานมากกวา 6 เดือน **กรณีทําหนังสือเดินทางเลมใหม
กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกาไปดวย ณ วันเดินทาง  หนังสือรับรองการทํางานเปน
ภาษาอังกฤษ (ตําแหนง, เงินเดือน) 

-    สําเนาบัตรพนักงาน และสําเนากบัตรประจําตัวประชาชน พรอมเซ็นสําเนาถูกตอง 

-     กรณีท่ีทานเปนเจาของกิจการกรุณาเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีช่ือทานพรอมเซ็น
รับรองสําเนา 

-    กรณีเปนนักเรียนนักศึกษาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเปนภาษาอังกฤษ 



 

 

-    การเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติมน้ีเพ่ือประโยชนในการเดินทางเขาประเทศเกาหลีของทานที่ทาง
บริษัทจะได   
     แจงใหหัวหนาทัวรทราบเพื่อใหคําแนะนําทานในการเขาเมืองเกาหลีใต 

การยกเลิกการจอง:เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด เม่ือทานตกลง
จองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง เลื่อน
การเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 

กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ 
แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไม
ถึง 25 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 



 

 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ทั้งน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยาง
นอย 7วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE กรณีโรงแรมมีหอง Triple 
ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว 
โดยไมคาใชจายเพ่ิม 

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเกาหลี หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของ
มัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางคร้ังท่ี
ตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมวันละ1ขวดตอคนตอวัน เร่ิมในวันที2่ของการเดินทางถึงวันที่5ของการเดินทาง
รวมจํานวน 4 ขวด 



 

 

15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวเกาหลี ตามกฎหมายของประเทศเกาหลี มัคคุเทศกและคนขับจะ
เปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดินทาง 

16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข
ไดป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร 

(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษา
เง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

  

  

 


