
 

 

รหัสทัวร ITV1901300 
ทัวรเกาหลี เกาะนาม ิเอเวอรแลนด ซูวอน โซล 6 วัน 3 คืน (XJ) 
 

 

เกาะนามิ สวนยางจูนาริ พาราไดซ ซิต้ี สวนสนุกเอเวอรแลนด พระราชวังเคียงบ็อค  

พิพิธภัณฑสาหราย ใสชุดฮันบก อันยางอารตพารค โซลทาวนเวอร ฮานีล ปารค  

ฮงแด King's Cross คาเฟ�ธีม "แฮรรี่ พอตเตอร"  

ชอปปم�งเมียงดง ชอปปم�งดิวต้ีฟรี ฮุนไดเอาเล็ท รานละลายเงินวอน  

อ่ิมอรอยกับเมนูพิเศษช่ือดังของเกาหลี 

 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพฯ(ทาอากาศยานดอนเมือง) - เกาหลีใต (สนามบินอินชอน) 
18.00/22.30 พรอมกันที ่ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ขา

ออกชั้น 3 เคานเตอรสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจาหนาท่ีของ
บริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ สายการบิน AIR ASIA 
X ใชเคร่ือง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ท่ีน่ัง จัดที่น่ังแบบ 3-3-
3 (น้ําหนักกระเป�า 20 กก./ทาน ถือข้ึนเครื่อง 7 กก.ตอทาน และขอสงวนสิทธ์ิใน
การเลือกที่น่ังบนเครื่อง ท่ีน่ังเปนไปตามสายการบินกําหนด) 

21.05/02.40 นําทานเดินทางสู ประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน THAI AIR  ASIA X 
เท่ียวบินที่ XJ704   

กรุปเดินทาง วันท่ี 2-30ต.ค ขาไปXJ704 DMK-ICN 21.05-04.35  *บริการ
อาหารเชาท่ีภัตาคาร 

กรุปเดินทาง วันท่ี 31ต.ค-3ธ.ค ขาไปXJ700 DMK-ICN 02.40-10.05 *
บริการอาหารเชา+เครือ่งด่ืมบนเคร่ือง 
 

วันท่ี 2 อินชอน – สวนยางจูนาริ - พาราไดซ ซิต้ี - เกาะนามิ 
04.35  เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต หมายเหตุ:เวลาทองถิ่นเร็วกวา

ประเทศไทย 2ช่ัวโมง (กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น เพื่อความสะดวก
ในการนัดหมาย) หลังจากผานการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเกาหลี นําทานข้ึน
รถโคชปรับอากาศ เดินทางไปรับประทานอาหารเท่ียง 

เท่ียง  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี2) เมนู DUKKALBI ไกผัดเผ็ดบารบีคิวเปน
เน้ือไกท่ีหั่นออกเปนช้ินพอคําคลุกเคลาดวยซีอ๊ิวเคร่ืองปรุงและหมักทิ้งไวจนไดที่ จึง
นําเน้ือไกและผักมาผัดบนกระทะยักษ พรอม กิมจิ ซุปสาหราย และขาวสวย จน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 

ท่ีพัก:CENTRAL PLAZA หรือระดับใกลเคียงกัน: 



 

 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอน
เดินทาง) 

บาย  นําทานเดินทางสู พาราไดซ ซิต้ี(Paradise City& Casino) จุดเช็คอินใหม!! 
ถายรูปชิคๆ สําหรับนักทองเท่ียว เมืองรีสอรทตากอากาศ ท่ีรวมความหรูหรา ความ
บันเทิง งานศิลปะสุดลือคา และคาสิโนท่ีใหญท่ีสุดในเกาหลี แหงแรกในเอเชีย ระดับ 
5ดาว ท่ีถูกเนรมิตขึ้นใหม อยูไมไกลจากสนามบิน ท่ีเราตองไปเช็คอินเพราะท่ีน่ีมีตึก
ดีไซนแปลกตาท่ีดูสวยลํ้า และทันสมัย ต้ังอยูในโซน Culture Park แนะนําทานเดิน
ชม “ศิลปะแหงความงามอันหรูหรา” งานศิลปะช้ันเย่ียมจํานวน 2,700ช้ิน ของ
ศิลปนท่ีมีช่ือเสียงท้ังในและตางประเทศ กระจายอยูท่ัวรีสอรทในพ้ืนท่ี เชน ล็อบบี้
ช้ันหน่ึง ดานหนาลิฟท เลานจ และคาสิโน เปนตนนอกจากน้ียังเปนสถานท่ีถายทํา
หนังซีร่ียและถายทําภาพยนตรหลายๆเร่ืองอีกดวย 

จากน้ันนําทานชมความงดงาม สวนยางจูนาริ(Yangju Nari Park) ทานจะไดชม
ความสวยงามของบรรดาดอกไม ดอกหญา ท่ีเปล่ียนสีในชวงฤดูใบไมเปล่ียนสีทาน
จะไดถายทามกลางทุงดอกหญา อาทิ สวนดอกหญา Pink Muhly และ ท่ีพลาด
ไมไดเลย คือ Globe Amaranth (ดอกบานไมรูโรย),Kochia (ทุงตนโคเคีย ดอก
หญาไมกวาดหรือ ท่ีคนไทยเรียกกันวา ดอกโคเชีย),Whirling Butterflies (ดอก
เล็กๆสีขาวอมชมพู) แขงกันชชูอสวยงามในชวงฤดูใบไมรวงของเกาหลี (หมายเหตุ:
การเปลี่ยนสีของทุงดอกโคเคีย ซึ่งท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ทางบริษัทมิอาจ
กําหนดได) 

นําทานเดินทางสู เกาะนามิ (ใชเวลาน่ังเรือประมาณ 10-15 นาที) ใหทานไดดื่มด่ํา
กับธรรมชาติ แมกไม ทิวสนบนเกาะนามิ ซึ่งถือเปนชวงเวลาท่ีดีที่สุดทามกลาง
บรรยากาศโรแมนติก ใหทานไดยอนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเกาหลีท่ีโดงดัง
ไปท่ัวเอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอมเก็บ
ภาพความประทับใจ ถายรูป กับดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI 
JI WOO รูปปم�นที่สรางขึ้นเพ่ือไวเก็บเปนภาพความประทับใจ กับฉากและเน้ือเร่ืองที่
เรียกเสียงสะอ้ืนและน้ําตาของผูชมนอกจออยางทวมทนนอกจากน้ียังมีกิจกรรมอ่ืนๆ
ใหทานไดปم�นจกัรยานชมวิวเหมือนในละครหรือชมฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศ ได
เวลาสมควร น่ังเรือกลับมายังฝم�ง นําทานเดินทางสู เมืองซูวอน 



 

 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี2) เมนู DUKKALBI ไกผัดเผ็ดบารบีคิวเปน
เน้ือไกท่ีหั่นออกเปนช้ินพอคําคลุกเคลาดวยซีอ๊ิวเคร่ืองปรุงและหมักทิ้งไวจนไดท่ี จึง
นําเน้ือไกและผักมาผัดบนกระทะยักษ พรอม กิมจิ ซุปสาหราย และขาวสวย จน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก 

ท่ีพัก:CENTRAL PLAZA หรือระดับใกลเคียงกัน: 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอน
เดินทาง) 

 
 

 

วันท่ี 3 สวนสนุกเอเวอรแลนด(รวมบัตร) – อันยางอารตพารค – ตลาดทงแดมุน 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี3) 

จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ถูกขนานนามวา “ดิสนียแลนด
เกาหลี” สวนเปดในหุบเขาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ภายใน Festival 
World จะประกอบไปดวย Global Fair, American Adventure, Magic 
Land European Adventure และ Equatorial Adventure การทองเท่ียว
ภายในสวนสนุกแหงน้ี แนะนําวา ควรขึ้นรถบัสทองไปกับโลกของสัตวป�าซาฟารี 
ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก ท่ีน่ี ทานจะพบวาเจาป�าสิงโตและเสือสามารถอยู
ดวยกันไดอยางเปนสุข และชมความนารักของหมีท่ี  สามารถสื่อสารกับคนขับได
อยางดีไมวาจะตัวใหญมากถึงใหญนอย จากน้ันทดลองสนุกกับเคร่ืองเลนนานาชนิด 
เชน รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัดชารป โรงหนังสามมิติ บานผีสิง หมุนตี
ลังกาสองตลบ เปนตน หรือทานสามารถเดินไปชมเทสกาลดอกไมท่ีจัดไดอยาง
สวยงามเปนสวนขนาดใหญชมดอกไมหลากสีสันสวยงาม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี4) เมนูคาลบี้ หมูยางเกาหลีเปนอาหารพ้ืนเมือง
เกาหลีเล่ืองช่ือและเปนท่ีรูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกลอม โดยนําหมู



 

 

สวนท่ีติดกับกระดูก นําไปยางบนเตาถานแบบด้ังเดิม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ 
และเคร่ืองเคียงตางๆ  

ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางสูกรุงโซล 

อันยางอารตพารค(Anyang Art Park) จุดเช็คอินสวนสุดฮิป ใกลโซลอุทยานแหงน้ี
เพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการพักผอนท่ีหลากหลายเชนน้ําตก
เทียม เวทีเปดโลง หองโถงนิทรรศการ  เสนทางเดินเทา และสิ่งอํานวยความสะดวก
แสงสวาง ดวยน้ําท่ีใสสะอาดไหลผานหุบเขาใกลเคียงและสภาพแวดลอมท่ีเขียวชอุม
ของป�าสวนแหงน้ีเปนสถานท่ีพักผอนท่ีสะดวกตอการเดินทางใกลกบัสถานีรถไฟฟ�า
ใตดินกรุงโซล 

นําทานไป ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหล ีเชน 
ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ใหทานไดเลือกซื้อในราคา
พิเศษหลังจากน้ันพาทุกทานตะลุยสูแหลงชอปปم�งที่ไดช่ือวาใหญที่สุดในเอเชีย 
ตลาดทงแดมุน อิสระใหทานชอปปم�งหางสรรพสินคากวา 10แหง ท่ีบางหางเปด
ตลอด 24 ช่ัวโมง เชน MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, 
DESIGNER CLUB  ทานสามารถเลือกซื้อสินคาหลากหลายประเภทไดท่ีน่ี อาทิ
เชน เส้ือผาบุรุษ-สตรี รองเทาบุรุษ-สตรี รองเทาผาใบ เข็มขัด ของท่ีระลึก ชุด
เคร่ืองครัว ถุงเทา ผาพันคอ ในราคาเกาหลี อยางแทจริง 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า (ม้ือที่5) เมนูไกตุนโสม เปนอาหารบํารุงสุขภาพตนตํารับชาววัง 
เสิรฟในหมอดิน ทามกลางน้ําซุปที่กําลังเดือดพลาน คัดเลือกไกขนาดกําลังเหมาะ 
ผานการเล้ียงจนอายุได 45 วัน นํามาทําความสะอาด ควักเคร่ืองในออกจนหมด 
แลวนําเคร่ืองยาจีน อาทิ เกาลัด,เกากี้,พุทราจีน และรากโสม พรอมดวยขาวเหนียว 
ใสลงไปในตัวไก แลวผานการตุนจนไดที่ เน้ือไกลอนจนสามารถรับประทานไดอยาง
สะดวก เพ่ิมรสชาติดวยเสนกวยเต๋ียวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทป�น 

จากน้ันนําทานเดินทางสูท่ีพัก ท่ีพัก:VIP HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน: 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7วัน กอนวัน
เดินทาง) 



 

 

  

 

วันท่ี 4 พิพิธภัณฑสาหราย-ใสชุดฮันบก-พระราชวงัเคียงบ็อค-SEOUL TOWER (ไมรวม
ขึ้นลิฟต) - ชอปปم�งเมียงดง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6)  

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

จากน้ันนําทานชม พิพิธภัณฑสาหราย จัดแสดงเร่ืองราวตางๆของการทําสาหราย
และประวัติความเปนมาตนกําเนิดของการผลิตสาหรายและขั้นตอนการผลิตสาหราย
ท่ีใหมทุกวันใหทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑท่ีทําจากสาหรายหลากหลายรสชาติให
ลิ้มลองและเลือกซื้อเพ่ือใหทานไดใสชุดประจาํชาติเกาหลี “ฮันบก”และถายรูปภาพ
ความประทับใจนํามาเปนของฝาก เชน สาหรายอบแหง,สาหรายยางเปนมาตน
กําเนิดของการผลิตสาหรายและขั้นตอนการผลิตสาหรายท่ีใหมทุกวันใหทานจะได
เลือกชิมผลิตภัณฑท่ีทําจากสาหรายหลากหลายรสชาติใหล้ิมลองและเลือกซื้อ
เพ่ือ  ใหทานไดใสชุด 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 7) เมนู พุลโกกิ(Bulgogi) อาหารขึ้นช่ือของเกาหลี 
เปนสุกี้กึ่งน้ํากึง่แหง สวนผสมของเมนูน้ีคือหมูหมักชิ้นบาง ๆ ปลาหมึกสด ผักตาง ๆ 
เชน กะหล่ําปลี ฟกทองออน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุนเสนมาตมรวมกัน 



 

 

บาย  จากน้ันนําทานเดินทางผานชม ทําเนียบประธานาธิบดีหรือบลูเฮาส และชม 
พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังเกาแกที่สุดของราชวงศโชซอน สรางขึ้นในป ค.ศ.
1394 โดยใชเปน ศูนยกลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเปนท้ังท่ีประทับและ
ฐานอํานาจของพระเจาแทจอนและตอเน่ืองมาถึงกษตัริยในราชวงศโชซอนพระที่น่ังคึ
นชองจอนถูกสรางขึ้นมาเพ่ือเปนที่วาราชการตอมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ�นได
สรางอาคารรัฐสภาขนาดยักษขึ้นค่ันเพ่ือตองการแสดงนัยเดนชัดวาตองการตัดความ
ผูกพันระหวางพระราชวงศกบัราษฎรอาคารหลังน้ีไดถูกร้ือถอนไปในโอกาสครบรอบ
50ปการปลดแอกจากญี่ปุ�นในเขตพระราชวังยังมีพระตําหนักเคียวฮเวรู เปนอาคาร 
สองช้ัน ตัวพระตําหนักถูกสรางใหยื่นออกไปกลางสระน้ําท่ีเต็มไปดวยฝูงหงสสราง
ขึ้นเพ่ือใชเปนสถานท่ีสําหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน 

นําทานเดินทางเขาสู กรุงโซล เดินทางไปยอนรอยละครซีรียเกาหลีดัง MY NAME 
IS KIM SAM SOON และ  BOY OVER FLOWER ท่ี “นัมซาน” ภูเขาแหงเดียว
ท่ีต้ังอยูใจกลางกรุงโซลบนยอดเขามีหอ 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�งปลอดภาษ ีDUTY FREE ชอปปم�งสินคาแบรนด
เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวนตา,เคร่ืองสําอางค,กระเป�า,กลองถายรูป หรือจะ
เปนโทรศัพทมือถือ ใหทานอิสระไดเลือกซื้ออยางเต็มท่ี  ถึงเวลานําทานเดินทางชอป
ปم�งที ่เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลีทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟช่ันลาสุด
ของเกาหลีไดท่ีน่ีโดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชนเส้ือผา รองเทา กระเป�า เครื่องประดบั 
ท้ังแบรนดเนม เชน EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคาจากแบรนด
เกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสําอางเชนETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีรานกาแฟ รานอาหาร
ตางๆ ทานสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดที่น้ี และKRISPY 
KREMEโดนัท ท่ีสุดแสนอรอย 



 

 

  
ค่ํา  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี8) เมนูบิบิมบับ ขาวยําเกาหลี กับ ซุป สุกี้สไตลเกาหลี 

บนหมอไฟรอนๆ ประกอบดวย ผักสดชนิดตางๆ และเน้ือหมูสไลดน้ําซุปรอนๆ และ
เสนอูดงซึ่งขาดไมไดในการทาน ชาบู ชาบู พรอมขาวสวย  

ท่ีพัก: VIP HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน: 

(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอนวัน
เดินทาง) 

 

 

 

วันท่ี 5 ชอปปم�งยานฮงแด - 934 King's cross cafe - ฮานีล ปารค - ฮุนไดเอาเล็ท – 
รานละลายเงินวอน 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร ของโรงแรม (ม้ือที่ 9)  

นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�าลึกบน
ภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุของ
สมุนไพรฮอกเกตนามูน้ี เปนท่ีนิยมของคนเกาหลีรุนใหม เพราะมีผลชวยดูแลตับให
แข็งแรง ป�องกันโรคตบัแข็งไมถูกทําลายจาการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี สาร
ตกคางจากอาหาร และยา 
จากน้ันพาทานชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสีมวง เปนของนํา
โชคของชาวเกาหลีซึ่งมี แหลงกําเนิดใน ประเทศเกาหลี คนเกาหลีมี ความเช่ือวา 
เปนพลอยนําโชค นําความโชคดีมาให  
นําทานชอปปم�งยานฮงแด เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของมหาวิทยาลัยฮงอิก  
นําทานไปถายรูปท่ี 934 King's cross คาเฟ�ธีม"แฮรรี่ พอตเตอร" คาเฟ�เกาหลี ท่ี
แฟนๆ แฮรรี่ หามพลาด พาเหลาสาวกแฮร่ีไดเขาไปสัมผัสโลกพอมดมุมถายรูป
สวยๆ พรอมพร็อบถายรูปเกๆมากมาย(ไมรวมคาเครื่องด่ืม)และอิสระชอปปم�งสินคา



 

 

ในยานน้ีสวนใหญเปนสินคาวัยรุนท่ีทันสมัยและราคาไมแพงเชนเส้ือผาท่ีออกแบบ
โดยดีไซดเนอรเกาหลรีองเทากระเป�าเคร่ืองประดับ เครื่องสําอาง เชน เส้ือผา 
กระเป�า รองเทา ของกิ๊ฟชอป เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะไมแพกันก็คือขนมตางๆและ
ยังมีรานแบรนดเนมอยูท่ัวไปเชน EVISU,ZARA อีกทั้งยังมีรานกาแฟท่ีเปน
เอกลักษณ แกลเลอร่ี รานคาจําหนายสินคาแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหาร
ท่ีนาสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของสินคาและ
รานอาหารตางๆก็ยังไมแพงอีกดวย  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน (ม้ือท่ี 10) เมนูจิมดัก Jimdak) หรือไกตุนซีอ๊ิวเกาหลี ผสม
กับวุนเสนท่ีเหนียวนุม หัวหอมใหญ รสชาติคลายไกพะโลของไทยแตจะเผ็ดกวานิด
หนอย เปนเมนูช่ือดังจากเมืองอันดง 

จากน้ันนําทานเดินทางไป ชม HANEUL PARK มีพ้ืนท่ี 190,000 ตารางเมตร 
เปนสวนสาธารณะท่ีต้ังอยูบนเนินเขาท่ีสูงที่สุดในบรรดาสวนท้ัง 5 แหง สวนแหงน้ีจึง
ไดช่ือวา ฮานึล ท่ีแปลวา ‘ทองฟ�า’ การเขาชมรวมคาน่ังรถไฟฟ�าแลว เปน
สวนสาธารณะท่ีขึ้นช่ือวาสวยท่ีสุดในโซล และสามารถเท่ียวได ทุกฤดูกาล สามารถ
มองเห็นวิวทิวทัศนที่งดงามของเมืองโซล ไมวาจะเปนภูเขานัมซาน (Mount 
Namsan) ภูเขาบุคฮันซาน(Mount Bukhansan) และภูเขากวานัคซาน (Mount 
Gwanaksan) ในชวงหนารอนจะมีดอกทานตะวันบานใหไดชม สวนในชวงใบไม
เปล่ียนสีก็จะมีเทศกาลดอกหญาบาน (Seoul Eulalia Festival) หลายคนนิยม
มาชมความสวยงาม รวมถึงมีตน Redwood ยาวเรียงรายไปถึง 900 เมตร ใหชม
อีกดวย สลับกับสีสันของใบไมเปล่ียนสีท่ีอยูบนยอดเขาของที่น่ีกัน สวนฮานึลจึง
กลายสวนสาธารณะท่ีโรแมนติกสุดๆ 

นําทานชอปปم�ง HYUNDAI OUTLET มีรานคาหลากหลายกวา 165รานคา และมี
สินคาBrand ดังมากมายหลายยี่หอ เชน Armani, Calvin Klein, Diesel, 
DKNY, Guess, Escada โดยสินคาจะมีการจัดลดราคา 30-80% 

  

ไดเวลานําทานสูสนามบินอินชอน ระหวางทางพาทานแวะละลายเงินวอนท่ีรานคา
สนามบิน SUPER MARKET ซึ่งทานสามารถเลือกซื้อสินคาเกาหลีไดอีกรอบ 



 

 

โดยเฉพาะของกิน เชน บะหม่ีซินราเมียน (มามาสไตลเกาหลี) อูดง กิมจิ ขนมช็อคโก
พาย น้ําจ้ิมปรุงรสหมูยางเกาหลี ไกตุนโสมสําเร็จรูป ผลไมตามฤดูกาล ในราคา
พิเศษกอนกลับเมืองไทย 

  

 

 

วันท่ี 6 ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานดอนเมือง 
00.20  เดินทางกลับโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เท่ียวบินที่ XJ703 (ไมมี

บริการอาหารเครื่องด่ืมบนเคร่ือง ทานสามารถส่ังซื้อไดตามอัธยาศัยกับพนักงาน
ตอนรับบนเคร่ือง) 

  
04.20  เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพรอมความ

ประทับใจ 

อัตราคาบริการ 

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

02 - 07 Oct 2019  14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

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

11 - 16 Oct 2019  18,888 18,888 18,888 5,000 4,500 



 

 

16 - 21 Oct 2019  15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 

18 - 23 Oct 2019  17,888 17,888 17,888 5,000 4,500 

23 - 28 Oct 2019  15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 

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

30 Oct - 04 Nov 
2019  15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 

31 Oct - 05 Nov 
2019  15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 

05 - 10 Nov 2019  14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

06 - 11 Nov 2019  16,888 16,888 16,888 5,000 4,500 

07 - 12 Nov 2019  15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 

13 - 18 Nov 2019  15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 

14 - 19 Nov 2019  15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 

19 - 24 Nov 2019  14,888 14,888 14,888 5,000 4,500 

21 - 26 Nov 2019  15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 

26 Nov - 01 Dec 
2019  15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 

27 Nov - 02 Dec 
2019  16,888 16,888 16,888 5,000 4,500 



 

 

28 Nov - 03 Dec 
2019  15,888 15,888 15,888 5,000 4,500 

 

หมายเหตุ 

หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ 
กรุณาแจงบรษิัท กอนทําการจอง มิฉะน้ัน บริษัทฯ มิสามารถรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

ราคาทัวรรวม 

-       คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามท่ีระบุใน
รายการ (ต๋ัวกรุปไมสามารถเล่ือนวันกลับได ตองไป-กลบัพรอมคณะเทานั้น ) ท่ีน่ังเปนไปตามสาย
การบินจดัสรรตามกรุปทัวร ไมสามารถระบุได 

-       คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 

-       คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

-       คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเทา 

-       คายานพาหนะนําเท่ียวตามรายการ 

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

-       คาหัวหนาทัวรนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 

-       คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย
อวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละ
ครั้ง500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม)ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพ
เพ่ิมได 



 

 

ราคาทัวรไมรวม 

-       คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาติดตอ
หัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 

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

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

-       คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินจากสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 

-       คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว 

กรุณาเตรียมเอกสารคอื 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู 4)สําเนา
ทะเบียนบาน(ถามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปน
ผูดําเนินการยื่นวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก 

(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะ
ยื่นวีซา) 

การอัพเกรดที่น่ัง  Hot Seat และ Business/Premium  

 



 

 

**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพ่ิม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วัน
เทาน้ันพรอมชําระคาน้ําหนัก** 

-       ซื้อนําหนักเพ่ิม       5 กก.   ชําระเพ่ิม  600  บาท 

-       ซื้อน้ําหนักเพ่ิม       10 กก. ชําระเพ่ิม 1,000 บาท 

-       ซื้อน้ําหนักเพ่ิม  20กก. ชําระเพ่ิม 2,000 บาท 

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระ
แบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอน
ออกเดินทาง ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบรกิารตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับ
การปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) 
ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาต๋ัวเครื่องบินใหแกทาน 

*ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรบัขึ้นของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ จากสาย
การบิน * 

หมายเหตุสําคัญ : ราคาและคาบริการเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือชําระเงินคาจองทัวร  คา
ทัวร  
มิสามารถเปลี่ยนแปลง วันเดินทาง ช่ือผูเดินทาง และ/หรือ ยกเลิก เลื่อนวันเดินทาง ขอคืนเงินมัด
จํา คาทัวรไดทุกกรณี และ กรณีท่ีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด โดยเครื่องบินภายใน กรณุาแจง
บริษัทฯกอนท่ีทําการจองต๋ัวเคร่ืองบิน มิฉะน้ัน บริษัทฯไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น กรณีกรุปไม
สามารถออกเดินทางโดยจํานวนสมาชิกไมถึง 20 ทาน บริษัทฯแจงทานกอนการเดินทาง 7 วัน โดย
คืนเงินคาทัวรใหกบัทานท้ังหมด หรือเลื่อนการเดินทางในชวงการเดินทางอ่ืน และคาบริการน้ีรบั
เฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทาน้ัน และกรณีท่ีทานเม่ือเดินทางถึงแลวไมทองเท่ียวพรอมคณะ
บริษัทฯขอเรียกชําระเงนิเพ่ิมทานละ300 USD ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวย
ดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูก
ทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซื้อได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ เพราะทางบริษัททัวรไมมี
การบังคับลกูทัวรซื้อแตอยางใด แตเปนการบอกกลาวลวงหนา  

 



 

 

ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด 

ในกรณีท่ีลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได ทําให
ลูกคาตองถกูสงตัวกลับเขาประเทศไทย จึงมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในการเปลี่ยนต๋ัวขากลับ และรวมถึง
คาบรกิารอ่ืนๆท่ีเกิดขึ้นดวย ฉะน้ัน ลูกคาจะตองเปนผูรับผดิชอบในคาใชจายท่ีเกิดขึ้นท่ีทางประเทศ
น้ันๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในทุกกรณี หรือตอง
รอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ังวาง หรือตามวันเดินทางของต๋ัวเคร่ืองบิน ท้ังน้ีขึ้นอยู
ทางเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเปนผูพิจารณา ทางผูจัดไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได ** ตม.ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมี
การเรียกไปสัมภาษณ ในการที่ทางตรวจคนเขาเมืองเรียกสัมภาษณน้ัน ขึ้นอยูกับทางตรวจคนเขา
เมืองเปนผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาท่ี ตม. ทางบริษัททัวรไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได 

เงื่อนไขในการจอง  

มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน และ ชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา 
(การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถกูระงบัการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด 
ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)  

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

เอกสารใชในการเดินทาง 

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

-    สําเนาบัตรพนักงาน และสําเนากบัตรประจําตัวประชาชน พรอมเซ็นสําเนาถูกตอง 



 

 

-     กรณีท่ีทานเปนเจาของกิจการกรุณาเตรยีมสําเนาหนังสือจดทะเบียนท่ีมีช่ือทานพรอมเซ็น
รับรองสําเนา 

-    กรณีเปนนักเรียนนักศึกษาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเปนภาษาอังกฤษ 

-    การเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติมน้ีเพ่ือประโยชนในการเดินทางเขาประเทศเกาหลีของทานท่ีทาง
บริษัทจะได   
     แจงใหหัวหนาทัวรทราบเพ่ือใหคําแนะนําทานในการเขาเมืองเกาหลีใต 

การยกเลิกการจอง 

เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด เม่ือทานตกลงจองทัวรโดยจายเงิน
มัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง เล่ือนการเดินทาง ขอคืน
เงินไมวากรณีใดทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 

กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ 
แลว ทางบรษิัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบรกิารขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 25 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอน
วันเดินทาง 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุ
ตางๆ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 



 

 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลีย่นตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพัก
สําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ี
ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกนัได  

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

10. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทาน้ัน  

11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ  

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

13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของเกาหลี หรือ วันเสารอาทิตย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเท่ียวและ ชอปปم�งแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเปนดุลยพินิจของ



 

 

มัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่
ตองเรงรบี เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน้ําด่ืมวันละ1ขวดตอคนตอวัน เร่ิมในวันท่ี2ของการเดินทางถึงวันท่ี5ของการเดินทาง
รวมจํานวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวเกาหลี ตามกฎหมายของประเทศเกาหลี มัคคุเทศกและคนขับจะ
เปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลัก 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

16. การประกันภยั ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกนัอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเท่ียว ตาม พ.ร.บ การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข
ไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร 

(ทานสามารถซื้อประกนัสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษทั ประกันท่ัวไป และควรศึกษา
เงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง
ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

  

  

 


