
 

 

รหัสทัวร 1900114 
ทัวรเกาหลี เกาะนามิ ซูวอน เอเวอรแลนด โซล 6 วัน 3 คืน (XJ) 
เกาะนามิ   Soyanggang Sky Walk   ป�อมปราการฮวาซอง  สวนสนุกเอเวอร
แลนด  พระราชวังเคียงบ็อค  อินชอนไชนาทาวน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ(ทาอากาศยานดอนเมือง)  
18.00  พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ขาออก

ช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอย
อํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง 
AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดท่ีน่ังแบบ 3-3-3 (น้ําหนักกระเป�า 20 
กก./ทาน ถือข้ึนเคร่ือง 7 กก.ตอทาน และขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ือง ท่ีน่ัง
เปนไปตามสายการบินกําหนด) 

21..05  นําทานเดินทางสู ประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน THAI AIR  ASIA X เท่ียวบินท่ี 
XJ704   
(ไมมีบริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ทานสามารถส่ังซื้อไดตามอัธยาศัยกับพนักงาน
ตอนรับบนเคร่ือง) 
 

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

04.35  เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต หมายเหตุ:เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศ
ไทย 2ช่ัวโมง (กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ิน เพื่อความสะดวกในการนัด
หมาย) หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเกาหลี นําทานข้ึนรถโคชปรับ
อากาศ เดินทางไปรับประทานอาหารเชา 

เชา  บริการอาหารเชา(ม้ือท่ี1) เมนูอูดง 
นําทานเดินทางสู เกาะนามิ (ใชเวลาน่ังเรือประมาณ 10-15 นาที) ใหทานไดด่ืมด่ํากับ
ธรรมชาติ แมกไม ทิวสนบนเกาะนามิ ซ่ึงถือเปนชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดทามกลางบรรยากาศโร
แมนติก ใหทานไดยอนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเกาหลีท่ีโดงดังไปท่ัวเอเชีย 
WINTER LOVE SONG หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอมเก็บภาพความ ประทับใจ 
ถายรูป กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปم�นท่ีสรางข้ึน
เพื่อไวเก็บเปนภาพความประทับใจ กับฉากและเน้ือเร่ืองท่ีเรียกเสียงสะอ้ืนและน้ําตาของ
ผูชมนอกจออยางทวมทนนอกจากน้ียังมีกิจกรรมอ่ืนๆใหทานไดปم�นจักรยานชมวิวเหมือน
ในละครหรือชมฟารมเล้ียงนกกระจอกเทศ ไดเวลาสมควรน่ังเรือกลับมายังฝم�ง 



 

 

เท่ียง  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี2) เมนู DUKKALBI ไกผัดเผ็ดบารบีคิวเปนเน้ือไก
ท่ีห่ันออกเปนช้ินพอคําคลุกเคลาดวยซีอ๊ิวเคร่ืองปรุง และหมักทิ้งไวจนไดท่ี จึงนําเน้ือไก
และผักมาผัดบนกระทะยักษ พรอมกิมจิ ซุปสาหราย และขาวสวย 
จากน้ันนําทานเดินทางสู Soyanggang Sky Walk(สะพานกระจกใส) ท่ีอยูในเมืองชุน
ชอน จังหวัดคังวอน มาพิสูจนความหวาดเสียวกัน โดยสะพานโซยังกังเปนสะพานกระจก
ใสท่ีมีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาท่ีเดินอยูบนสะพานแหงน้ีจะ
สามารถมองเห็นวิวดานลางใตสะพานท่ีเปนทะเลสาบไดอยางชัดเจน ทําเอาคนท่ีกลัว
ความสูงถึงกับเขาออนเลยทีเดียว จุดวัดใจอีกหน่ึงบทพิสูจนคือการเดินขามสะพานท่ียาว 
156 เมตร  จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองซูวอน ป�อมปราการฮวาซอง(Hwaseong 
Fortress)เปนส่ิงกอสรางขนาดใหญต้ังแตยุคโจซอน เปนป�อมปราการประจําเขต 
Suwon-si ของจังหวัดเคียงกีโด(Gyeonggi-do) เพื่อเปนรากฐานสําหรับการสราง
เมืองใหมในบริเวณน้ี กําแพงของป�อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 
ประตูในแตละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมท่ีย่ิงใหญและงดงาม รวมท้ังศาลาท่ี
ช่ือวา Hwahongmun ดวย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร(ม้ือท่ี3) เมนู:ชาบู ชาบู สุก้ีสไตลเกาหลี บนหมอไฟรอนๆ 
ประกอบดวย ผักสดชนิดตางๆ และเน้ือหมูสไลดน้ําซุปรอนๆ และเสนอูดงซ่ึงขาดไมไดใน
การทาน ชาบู พรอมขาวสวย 
จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  
ท่ีพัก: CENTRAL PLAZA HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวันเดินทาง) 
 

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

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี4) 
จากน้ันนําทานเดินทางไป วัดวาวูจองซา เมืองยงอิน จังหวัดเคียงคิโด สรางเม่ือป ค.ศ.
1970 โดยนักบวชแฮตอกเปนวัดนิกายหินยาน จุดเดนของวัดวาวูจองชา คือพระเศียร
ของพระพุทธรูปขนาด มหึมา ซ่ึงประดิษฐานอยูดานหลังสระน้ํา และบริเวณรอบสระน้ํา
จะมีพระพุทธรูปองคเล็กๆวาง เรียงรายอยูโดยรอบ และเม่ือทานเดินข้ึนสูเนินเขาจะพบ
อุโบสถ ซ่ึงภายในเปนท่ีประดิษฐานพระนอนขนาดใหญท่ีแกะสลักมาจากไมซ่ึงนํามาจาก



 

 

อินเดีย นอกจากน้ีท่ีวัดแหงน้ียังเปนท่ีเก็บรักษาระฆังท่ีใชตีในพิธีเปดกีฬาโอลิมปกในป 
ค.ศ.1988 อีกดวย จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ถูกขนานนามวา 
“ดิสนียแลนดเกาหลี” สวนเปดในหุบเขาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ภายใน 
Festival World จะประกอบไปดวย Global Fair, American Adventure, 
Magic Land European Adventure และ Equatorial Adventure การ
ทองเท่ียวภายในสวนสนุกแหงน้ี แนะนําวา ควรขึ้นรถบัสทองไปกับโลกของสัตวป�า
ซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก ท่ีน่ี ทานจะพบวาเจาป�าสิงโตและเสือสามารถอยู
ดวยกันไดอยางเปนสุข และชมความนารักของหมีท่ี  สามารถส่ือสารกับคนขับไดอยางดี
ไมวาจะตัวใหญมากถึงใหญนอย จากน้ันทดลองสนุกกับเคร่ืองเลนนานาชนิด เชน รถไฟ
เหาะ T-Express หนอนสะบัดชารป โรงหนังสามมิติ บานผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ 
เปนตน   หรือทานสามารถเดินไปชมเทสกาลดอกไมท่ีจัดไดอยางสวยงามเปนสวนขนาด
ใหญชมดอกไมหลากสีสันสวยงาม 
(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการทองเท่ียว) 
ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสูกรุงโซล พาทุกทานตะลุยสูแหลงชอปปم�งท่ีไดช่ือวา
ใหญท่ีสุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน และพาทานชมไฮไลทที่พลาดไมได นําทานชม LED 
Rose Garden ท่ีจัดอยูบริเวณ Oullim Square อิสระใหทานชอปปم�ง
หางสรรพสินคากวา 10แหง ท่ีบางหางเปดตลอด 24 ช่ัวโมง เชน MIGLIORE, 
DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  ทานสามารถเลือกซ้ือสินคา
หลากหลายประเภทไดท่ีน่ี อาทิเชน เส้ือผาบุรุษ-สตรี รองเทาบุรุษ-สตรี รองเทาผาใบ 
เข็มขัด ของท่ีระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงเทา ผาพันคอ ในราคาเกาหลี อยางแทจริง 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา (มื้อท่ี5) เมนูคาลบ้ี หมูยางเกาหลีเปนอาหารพื้นเมืองเกาหลีเล่ืองช่ือ
และเปนท่ีรูจักกันดีท่ัวโลก มีรสชาติออกหวานกลมกลอม โดยนําหมูสวนท่ีติดกับกระดูก 
นําไปยางบนเตาถานแบบด้ังเดิม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ และเคร่ืองเคียง
ตางๆ จากน้ันนําทานเดินทางสูท่ีพัก  
:ท่ีพัก GALAXY HOTEL//VIP HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน:    
 (ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวัน
เดินทาง) 
 
 



 

 

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

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6)  
จากน้ันนําทานสู ศูนยโสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมท่ีอายุ 6 ป ซ่ึง
ถือวามีคุณภาพดีที่สุด ใหทานไดเลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวาไทย 2 เทา โสม
เกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกาย หรือสามารถซ้ือเปนของฝากจากประเทศเกาหลี จากน้ัน
นําทานเดินทางสู รานสมุนไพร RED PINE เปนผลิตภัณฑ ท่ีสกัดจากน้ํามันสน ท่ีมีสรร
คุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย 
จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑสาหราย จัดแสดงเร่ืองราวตางๆของการทําสาหรายและ
ประวัติความเปนมาตนกําเนิดของการผลิตสาหรายและข้ันตอนการผลิตสาหรายท่ีใหมทุก
วันใหทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑท่ีทําจากสาหรายหลากหลายรสชาติใหล้ิมลองและ
เลือกซื้อเพื่อ  ใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก”และถายรูปภาพความประทับใจ
นํามาเปนของฝาก เชน สาหรายอบแหง,สาหรายยาง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 7) เมนูไกตุนโสม เปนอาหารบํารุงสุขภาพตนตํารับชาววัง 
เสิรฟในหมอดิน ทามกลางน้ําซุปท่ีกําลังเดือดพลาน คัดเลือกไกขนาดกําลังเหมาะ ผาน
การเล้ียงจนอายุได 45 วัน นํามาทําความสะอาด ควักเคร่ืองในออกจนหมด แลวนํา
เคร่ืองยาจีน อาทิ  เกาลัด, เกาก้ี, พุทราจีน และรากโสม พรอมดวยขาวเหนียว ใสลงไป
ในตัวไก แลวผานการตุนจนไดท่ี เน้ือไกลอนจนสามารถรับประทานไดอยางสะดวก เพิ่ม
รสชาติดวยเสนกวยเต๋ียวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทป�น 

บาย  จากน้ันนําทานเดินทางผานชม ทําเนียบประธานาธิบดีหรือบลูเฮาส และชม พระราชวัง
เคียงบ็อค พระราชวังเกาแกท่ีสุดของราชวงศโชซอน สรางข้ึนในป ค.ศ.1394 โดยใชเปน 
ศูนยกลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเปนท้ังท่ีประทับและฐานอํานาจของพระเจาแท
จอนและตอเน่ืองมาถึงกษัตริยในราชวงศโชซอนพระท่ีน่ังคึนชองจอนถูกสรางข้ึนมาเพื่อ
เปนท่ีวาราชการตอมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ�นไดสรางอาคารรัฐสภาขนาดยักษข้ึน
ค่ันเพื่อตองการแสดงนัยเดนชัดวาตองการตัดความผูกพันระหวางพระราชวงศกับราษฎร
อาคารหลังน้ีไดถูกร้ือถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปการปลดแอกจากญี่ปุ�นในเขต
พระราชวังยังมีพระตําหนักเคียวฮเวรู เปนอาคาร สองช้ัน ตัวพระตําหนักถูกสรางใหยื่น
ออกไปกลางสระน้ําท่ีเต็มไปดวยฝูงหงสสรางขึ้นเพื่อใชเปนสถานท่ีสําหรับจัดงานเล้ียง
พระราชทาน 



 

 

นําทานเดินทางเขาสู กรุงโซล เดินทางไปยอนรอยละครซีรียเกาหลีดัง MY NAME IS 
KIM SAM SOON และ  BOY OVER FLOWER ท่ี “นัมซาน” ภูเขาแหงเดียวท่ีต้ังอยู
ใจกลางกรุงโซลบนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดใน
โลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล นําทานสู NAMSAN VIEW  POINT 
ใหทานไดถายรูปและสัมผัสความนารักของวัยรุนเกาหลี นิยมมาคลองกุญแจไวดวยกัน
ระเบียงทุกดานของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปดวย กุญแจหลากหลายสี (ไมรวมคา
ลิฟท) ถึงเวลาพาทุกทานตะลุยสูแหลงชอปปم�งท่ีไดช่ือวาใหญท่ีสุดในเอเชีย 
จากน้ันนําทานชมแหลงชอปปم�งปลอดภาษี DUTY FREE ชอปปم�งสินคาแบรนด
เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวนตา,เคร่ืองสําอางค,กระเป�า,กลองถายรูป หรือจะเปน
โทรศัพทมือถือ ใหทานอิสระไดเลือกซ้ืออยางเต็มท่ี  ถึงเวลานําทานเดินทางชอปปم�งท่ี 
เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลีทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟช่ันลาสุดของเกาหลี
ไดท่ีน่ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชนเสื้อผา รองเทา กระเป�า เคร่ืองประดับ ท้ังแบรนดเนม 
เชน EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคาจากแบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ 
เคร่ืองสําอางเชนETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE อีกท้ังยังมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ ทานสามารถล้ิมลอง
ไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ีน้ี และKRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสนอรอย 

ค่ํา  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี8) เมนูบิบิมบับ ขาวยําเกาหลี กับ ซุป สุก้ีสไตลเกาหลี บน
หมอไฟรอนๆ ประกอบดวย ผักสดชนิดตางๆ และเน้ือหมูสไลดน้ําซุปรอนๆ และเสนอูดง
ซ่ึงขาดไมไดในการทาน ชาบู ชาบู พรอมขาวสวย  
ท่ีพัก:GALAXY HOTEL/ VIP HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน: 
 

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

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร ของโรงแรม (ม้ือท่ี 9)  
นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุของสมุนไพรฮ
อกเกตนามูน้ี เปนที่นิยมของคนเกาหลีรุนใหม เพราะมีผลชวยดูแลตับใหแข็งแรง ป�องกัน
โรคตับแข็งไมถูกทําลายจาการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี สารตกคางจากอาหาร และยา 
จากน้ันพาทานชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสีมวง เปนของนําโชค



 

 

ของชาวเกาหลีซ่ึงมี แหลงกําเนิดใน ประเทศเกาหลี คนเกาหลีมี ความเช่ือวา เปนพลอย
นําโชค นําความโชคดีมาใหแกผูท่ีมีไวครอบครอง   

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 10) เมนูจิมดัก Jimdak) หรือไกตุนซีอ๊ิวเกาหลี ผสมกับวุน
เสนท่ีเหนียวนุม หัวหอมใหญ รสชาติคลายไกพะโลของไทยแตจะเผ็ดกวานิดหนอย เปน
เมนูช่ือดังจากเมืองอันดง 
นําทาน ชอปปم�งยานฮงแด เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก สินคา
ในยานน้ีสวนใหญเปนสินคาวัยรุนท่ีทันสมัยและราคาไมแพงเชนเส้ือผาท่ีออกแบบโดยดี
ไซดเนอรเกาหลีรองเทากระเป�าเคร่ืองประดับ เคร่ืองสําอาง เชน เส้ือผา กระเป�า รองเทา 
ของก๊ิฟชอป เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะไมแพกันก็คือขนมตางๆและยังมีรานแบรนดเนมอยู
ท่ัวไปเชน EVISU, ZARA อีกท้ังยังมีรานกาแฟท่ีเปนเอกลักษณ แกลเลอร่ี รานคา
จําหนายสินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารท่ีนาสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-
30 ปท่ีนิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆก็ยังไมแพงอีกดวย ซ่ึงจะ
คึกคักเปนพิเศษต้ังแตชวงบายเปนตนไป เพราะรานคาแตละรานจะทยอยเปด
ใหบริการ นําทานชอปปم�ง HYUNDAI OUTLET มีรานคาหลากหลายกวา 165รานคา 
และมีสินคาBrand ดังมากมายหลายย่ีหอ เชน Armani, Calvin Klein, Diesel, 
DKNY, Guess, Escada โดยสินคาจะมีการจัดลดราคา 30-80% 
จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานเทพนิยายหรือดงฮวามาอึล เปนถนนเล็กๆในเมืองยาน
Jung-guของจังหวัดอินชอน(Incheon) ออกแบบและตกแตงตามผนังบานกําแพงตางๆ
รวมท้ังทางเดินตางๆใหเปนไปตามเทพนิยายหรือการตูนของดิสนีย เพื่อดึงดูด
นักทองเท่ียวใหเดินทางมาเย่ียมชมและสรางความคึกคักใหกับหมูบานทําใหหมูบานแสน
จะธรรมดากลายเปนหมูบานแหงเทพนิยาย มีนิยายโดงดังหลายเร่ือง อาทิเชน สโนวไวท
กับคนแคระท้ัง7,หนูนอยหมวกแดง,ปเตอรแพน,อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ,อลาดิน,สโน
ไวทฯลฯรวมอยูในหมูบานแหงน้ี ทําใหเปนเหมือนสตูดิโอถายรูปขนาดใหญ ที่ไมวาจะเดิน
ไปทางไหนกอถายรูปไดเกสุดๆหรือตัวการตูนชุดพ้ืนเมืองชาวเกาหลีนอกจากน้ีทานยัง
สามารถเพลิดเพลินไปกับรานกาแฟนารักๆและเลือกซ้ือสินคาจากรานคาขายของท่ีระลึก
ทองถ่ินไดอีกดวย 
บริเวณไกลกันทานสามารถเดินไปยานอินชอน ไชนาทาวน (Incheon ChinaTown)
เกาหลีมอบเปนพื้นท่ีพิเศษใหกับชาวจีนในยุคน้ันคือราชวงศฉิง(ChingDynasty) ในอดีต
เคยมีรานขายของประเภทตางๆท่ีมาจากเมืองจีนแตในปจจุบันรานสวนใหญจะเปน
รานอาหารถึงแมวาคนรุนปจจุบันในไชนาทาวนแหงน้ีจะเปนรุนท่ี2 หรือ3 แลวแตก็ยังเปน



 

 

ยานที่มีรานอาหารท่ีมีกล่ินอายความเปนจีนอยูมากท่ีสุด แลวยานน้ียังเปนไชนาทาวน
เพียงแหงเดียวในเกาหลีดวยไดเวลานําทานสูสนามบินอินชอน 
ไดเวลานําทานสูสนามบินอินชอน ระหวางทางพาทานแวะละลายเงินวอนท่ีรานคา
สนามบิน SUPER MARKET ซ่ึงทานสามารถเลือกซ้ือสินคาเกาหลีไดอีกรอบ โดยเฉพาะ
ของกิน เชน บะหม่ีซินราเมียน (มามาสไตลเกาหลี) อูดง กิมจิ ขนมช็อคโกพาย น้ําจ้ิมปรุง
รสหมูยางเกาหลี ไกตุนโสมสําเร็จรูป ผลไมตามฤดูกาล ในราคาพิเศษกอนกลับเมืองไทย 

ค่ํา  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี11) เมนู พุลโกกิ ( Bulgogi ) อาหารข้ึนช่ือของเกาหลี เปน
สุก้ีก่ึงน้ําก่ึงแหง 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) เท่ียวบินท่ี XJ703 (ไมมีบริการ

อาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ทานสามารถส่ังซ้ือไดตามอัธยาศัยกับพนักงานตอนรับบน
เคร่ือง) 

04.20  เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 

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 ท้ังส้ิน 
 
ราคาทัวรรวม 
-       คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามท่ีระบุในรายการ  
        (ต๋ัวกรุปไมสามารถเล่ือนวันกลับได ตองไป-กลับพรอมคณะเทาน้ัน ) ท่ีน่ังเปนไปตามสายการบิน 
        จัดสรรตามกรุปทัวร ไมสามารถระบุได 
-       คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
-       คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
-       คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเทา 
-       คายานพาหนะนําเท่ียวตามรายการ 
-       คาน้ําหนักสัมภาระ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) กําหนดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทอง 
         เคร่ืองไป-กลับ ทานละ 20 กก. สัมภาระถือขึ้นเคร่ือง(Carry on) 7 กก. 
-       คาหัวหนาทัวรนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 



 

 

-       คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ  
        สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละคร้ัง 
        500,000บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม)ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถส่ังซื้อประกันสุขภาพ 
        เพิ่มได 
 
ราคาทัวรไมรวม 
-       คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง,  
        รวมถึงคาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการส่ังเพ่ิม กรุณาติดตอ 
        หัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 
-       คาทิปคนขับรถและไกดทองถ่ินทานละ 50,000 วอนหรือ 1,500 บาท ตอทานตลอดท้ังทริป 
         (ชําระคาทิปท่ีสนามบินวันเช็คอิน) 
-       คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีท่ีทานตองการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
        หรือตองการใบกํากับภาษี) 
-       คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระท่ีหนักเกินจากสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 
-       คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู 4)สําเนาทะเบียน
บาน(ถามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการย่ืนวี
ซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก 
(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวี
ซา) 

การอัพเกรดท่ีน่ัง  Hot Seat และ Business/Premium  
ท่ีน่ัง Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เท่ียว เปนท่ีน่ังท่ีมีพื้นท่ีวางท่ีมากกวาท่ีน่ังมาตรฐาน ดวยพื้นท่ีวาง

ขาท่ีกวางเปนพิเศษ มีพ้ืนท่ีพอท่ีจะสามารถยืดขาไดอยางเต็มท่ี 
 

 

ไม่สามารถแสดงรูปที�ลิงก์ได ้ไฟล์นี�อาจไดร้ับการยา้ย เปลี�ยนชื�อหรือลบ ตรวจสอบว่าลิงก์ช ี�ไปที�ไฟล์และตําแหน่งที�ตั �งที�ถูกตอ้ง



 

 

**กรณีทานมีความประสงคจะซ้ือน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วันเทาน้ัน
พรอมชําระคาน้ําหนัก** 
-       ซ้ือนําหนักเพิ่ม       5 กก.   ชําระเพิ่ม  600  บาท 
-       ซ้ือน้ําหนักเพิ่ม       10 กก. ชําระเพิ่ม 1,000 บาท 
-       ซ้ือน้ําหนักเพิ่ม  20กก. ชําระเพิ่ม 2,000 บาท 
 

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียว คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบ
จายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออก
เดินทาง ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับการ
ปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัด 
ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาต๋ัวเคร่ืองบินใหแกทาน 

*ขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียนราคาเพิ่ม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ  
จากสายการบิน * 
หมายเหตุสําคัญ : ราคาและคาบริการเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือชําระเงินคาจองทัวร  คาทัวร  
มิสามารถเปล่ียนแปลง วันเดินทาง ช่ือผูเดินทาง และ/หรือ ยกเลิก เล่ือนวันเดินทาง ขอคืนเงินมัดจํา คา
ทัวรไดทุกกรณี และ กรณีท่ีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด โดยเคร่ืองบินภายใน กรุณาแจงบริษัทฯกอนท่ี
ทําการจองต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น กรณีกรุปไมสามารถออก
เดินทางโดยจํานวนสมาชิกไมถึง 20 ทาน บริษัทฯแจงทานกอนการเดินทาง 7 วัน โดยคืนเงินคาทัวร
ใหกับทานท้ังหมด หรือเล่ือนการเดินทางในชวงการเดินทางอ่ืน และคาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเท่ียว
ชาวไทยเทาน้ัน และกรณีท่ีทานเม่ือเดินทางถึงแลวไมทองเท่ียวพรอมคณะบริษัทฯขอเรียกชําระเงินเพิ่ม
ทานละ300 USD ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซ้ือได 
แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซ้ือแตอยางใด แตเปนการ
บอกกลาวลวงหนา  
 
 
 
 



 

 

ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด 

ในกรณีท่ีลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได ทําใหลูกคา
ตองถูกสงตัวกลับเขาประเทศไทย จึงมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในการเปล่ียนต๋ัวขากลับ และรวมถึงคาบริการ
อ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดวย ฉะน้ัน ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายท่ีเกิดขึ้นท่ีทางประเทศน้ันๆเรียกเก็บ 
ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในทุกกรณี หรือตองรอกลับประเทศไทย
ในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ังวาง หรือตามวันเดินทางของต๋ัวเคร่ืองบิน ท้ังน้ีข้ึนอยูทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขา
เมืองของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเปนผูพิจารณา ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได ** ตม.
ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ในการท่ีทางตรวจ
คนเขาเมืองเรียกสัมภาษณน้ัน ข้ึนอยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเปนผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทาง
เจาหนาท่ี ตม. ทางบริษัททัวรไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
 
เงื่อนไขในการจอง  
มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน และ ชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา (การ
ไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมี
สิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวันเดินทาง
ไป-กลับ*) กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุ
และดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือ
สงพรอมยอดคงเหลือ** 
 
เอกสารใชในการเดินทาง 
-       หนังสือเดินทางท่ีเหลืออายุการใชงานมากกวา 6 เดือน **กรณีทําหนังสือเดินทางเลมใหมกรุณา 
         เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกาไปดวย ณ วันเดินทาง  หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ  
         (ตําแหนง, เงินเดือน) 
-    สําเนาบัตรพนักงาน และสําเนากบัตรประจําตัวประชาชน พรอมเซ็นสําเนาถูกตอง 
-     กรณีท่ีทานเปนเจาของกิจการกรุณาเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียนท่ีมีช่ือทานพรอมเซ็นรับรอง 
-    กรณีเปนนักเรียนนักศึกษาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเปนภาษาอังกฤษ 
-    การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมน้ีเพื่อประโยชนในการเดินทางเขาประเทศเกาหลีของทานท่ีทางบริษัท 
     จะได  แจงใหหัวหนาทัวรทราบเพื่อใหคําแนะนําทานในการเขาเมืองเกาหลีใต 



 

 

การยกเลิกการจอง: 
เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซ้ือขาด เม่ือทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา 
หรือ คาทัวรท้ังหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณี
ใดท้ังส้ิน 
 
หมายเหตุ 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 25 
ทาน 
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ
ประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 
6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ี
พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุใน
โปรแกรม 
8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผู
สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความ
พรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได  
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7
วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 



 

 

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ 
ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขา
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE กรณีโรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1หองพักเด่ียว โดยไม
คาใชจายเพิ่ม 
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเกาหลี หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะ
ติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของมัคคุเทศก 
และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางคร้ังท่ีตองเรงรีบ เพ่ือให
ไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําด่ืมวันละ1ขวดตอคนตอวัน เร่ิมในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี5ของการเดินทางรวม
จํานวน 4 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวเกาหลี ตามกฎหมายของประเทศเกาหลี มัคคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก จึงขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทองเท่ียว ตาม พ.ร.บ การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย 
ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับ
ขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร 
(ทานสามารถซ้ือประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันท่ัวไป และควรศึกษา
เงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจ
คนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 
ๆ 
  


