
 

 

รหัสทัวร ITV2000026 
ทัวรเกาหลี เกาะนาม ิเอเวอรแลนด ซูวอน โซล ซูวอน 6 วัน 3 คืน (XJ) 
เกาะนามิ – สวนสนุกเอเวอรแลนด - สะพานกระจกใส Soyanggang Sky Walk 
พระราชวังเคียงบ็อค – พิพิธภัณฑสาหราย – ใสชุดฮันบก - อันยางอารตพารค  
โซลทาวเวอร – ป�อมปราการฮวาซอง - King's Cross คาเฟ�ธีม "แฮรรี ่พอตเตอร"  
ชอปปم�งเมียงดง - ฮงแด – ชอปปم�งดิวตี้ฟรี - รานละลายเงินวอน  
อ่ิมอรอยกับเมนูพิเศษชื่อดังของเกาหลี - พักซูวอน 1คืน โซล 2คืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

              กําหนดวันเดินทาง มีนาคม-เมษายน 63 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ 

ราคาเด็กอายุ
ไมเกิน2ป ไม
เสริมเตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม ที่นั่ง 

12-17 มีนาคม 63 15,888 

 
 
 
 
 
 

ไมมีราคาเด็ก 
Inf 5,000฿ 

 
 
 

4,500 25 
17-22 มีนาคม 63 16,888 4,500 25 
18-23 มีนาคม 63 16,888 4,500 25 
19-24 มีนาคม 63 16,888 4,500 25 
25-30 มีนาคม 63 16,888 4,500 25 
26-31 มีนาคม 63 16,888 4,500 25 

27มีนาคม-1เมษายน 63 16,888 4,500 25 
1-6 เมษายน 63 17,888 4,500 25 
2-7 เมษายน 63  18,888 4,500 25 
3-8 เมษายน 63 17,888 4,500 25 
8-13 เมษายน 63 17,888 4,500 25 
9-14 เมษายน 63 22,888 4,500 25 
10-15 เมษายน 63 22,888 4,500 25 
11-16 เมษายน 63 21,888 4,500 25 
12-17 เมษายน 63 21,888 4,500 25 
13-18 เมษายน 63 20,888 4,500 25 
14-19 เมษายน 63 19,888 4,500 25 
15-20 เมษายน 63 19,888 4,500 25 
16-21 เมษายน 63 19,888 4,500 25 

 
 

DMK–ICN  XJ700  02.40-10.00  
ICN-DMK   XJ703  01.05-04.40 
 
วันแรก         กรุงเทพฯ(ทาอากาศยานดอนเมือง) - เกาหลีใต (สนามบินอนิชอน) 
23.00น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง  อาคาร 1 อาคารผูโดยสารระหวาง

ประเทศ ขาออกช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) มี
เจาหนาที่ของบริษัทฯคอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ สายการ
บิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง จัดที่น่ัง
แบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 กก/ทานถือขึ้นเครื่อง 7กก/ทาน และขอสงวน
สิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่อง ที่น่ังเปนไปตามสายการบินกําหนด) 
(ไมมีบริการอาหารเครื่องด่ืมบนเครื่อง ทานสามารถสั่งซื้อไดตามอัธยาศัยกับ
พนักงานตอนรับบนเคร่ือง)  

                                                                                                                                                        



 

 

วันที่สอง       อินชอน - อันยางอารตพารค - เกาะนามิ - Soyanggang Sky Walk   
 เที่ยง,เย็น                                                                        

02.40น. นําทานเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน THAI AIR  ASIA X 
เท่ียวบินที ่XJ700   

10.00น.  เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต หมายเหตุ:เวลาทองถิ่นเร็วกวา
ประเทศไทย 2ชั่วโมง (กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลา
ทองถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรเกาหลี นําทานขึ้นรถโคชปรับ
อากาศ  
นําทานเดินทางสู อันยางอารตพารค(Anyang Art Park) 
จุดเช็คอินสวนสุดฮิป ใกลโซลอุทยานแหงน้ีเพียบพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพื่อการพักผอนที่หลากหลายเชนน้ําตกเทียม เวทีเปดโลง หองโถง
นิทรรศการ  เสนทางเดินเทา และสิ่งอํานวยความสะดวกแสงสวาง ดวยน้ําที่ใส
สะอาดไหลผานหุบเขาใกลเคียงและสภาพแวดลอมที่เขียวชอุมของป�าสวนแหงน้ี
เปนสถานที่พักผอนที่สะดวกตอการเดินทางใกลกับสถานีรถไฟฟ�าใตดินกรุงโซล
จากน้ันเดินทางสูเกาะนามิ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(ม้ือที่1) 
เมนู:DUKKALBI ไกผัดเผ็ดบารบีคิวเปนเน้ือไกที่ห่ันออกเปนชิ้นพอคํา
คลุกเคลาดวยซีอ๊ิวเครือ่งปรุงและหมักทิ้งไวจนไดที่ จึงนําเน้ือไกและผักมา
ผัดบนกระทะยักษ พรอม กิมจิ ซุปสาหราย และขาวสวย 
นําทานเดินทางสู เกาะนามิ (ใชเวลาน่ังเรือประมาณ 10-15 นาที) ให
ทานไดดื่มดํ่ากับธรรมชาติ แมกไม ทิวสนบนเกาะนามิ ซึ่งถือเปนชวงเวลา
ที่ดีที่สุดทามกลางบรรยากาศโรแมนติก ใหทานไดยอนรอยละครรักแนว 
DRAMA ซีรียเกาหลีที่โดงดังไปทั่วเอเชีย  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลง
รักในสายลมหนาว พรอมเก็บภาพความประทับใจ ถายรูป กับดาราแสดงนํา BAE 
YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปم�นที่สรางขึ้นเพื่อไวเก็บเปนภาพความ
ประทับใจ กับฉากและเน้ือเรื่องที่เรียกเสียงสะอ้ืนและน้ําตาของผูชมนอกจออยาง
ทวมทนนอกจากน้ียังมีกิจกรรมอ่ืนๆใหทานไดปم�นจักรยานชมวิวเหมือนในละคร
หรือชมฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศ ไดเวลาสมควร น่ังเรือกลับมายังฝم�ง   

             จาก น้ั น นํ าท าน เดิ นท างสู  Soyanggang Sky Walk 
(สะพานกระจกใส)ที่อยูในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน มา
พิสูจนความหวาดเสียวกัน โดยสะพานโซยังกังเปนสะพาน



 

 

กระจกใสที่มีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดินอยูบน
สะพานแหงน้ีจะสามารถมองเห็นวิวดานลางใตสะพานที่เปนทะเลสาบไดอยาง
ชัดเจน ทําเอาคนที่กลัวความสูงถึงกับเขาออนเลยทีเดียว จุดวัดใจอีกหน่ึงบทพิสูจน
คือการเดินขามสะพานที่ยาว 156 เมตร  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซูวอน  

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่2) เมนู:พุลโกกิ(Bulgogi) อาหารขึ้น
ชื่อของเกาหลี เปนสุกี้กึ่งน้ํากึ่งแหง สวนผสมของเมนูน้ีคือหมูหมักชิ้นบาง ๆ 
ปลาหมึกสด ผักตาง ๆ เชน กะหลํ่าปลี ฟกทองออน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุน
เสนมาตมรวมกัน 
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ที่พัก:Korea Tourist Hotel หรือระดับ
ใกลเคียงกัน: 

 (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน 
กอนเดินทาง ) 

วันที่สาม       ป�อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอรแลนด(รวมบัตร)  
– ตลาดทงแดมุน   เชา,เที่ยง,เย็น                                                                     

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
(ม้ือที่ 3) 

  นําทานเดินทางสู ป�อมปราการฮวาซอง(Hwaseong 
Fortress)เปนสิ่งกอสรางขนาดใหญตั้งแตยุคโจซอน เปน
ป�อมปราการประจําเขต Suwon-si ของจังหวัดเคียงกีโด
(Gyeonggi-do) เพื่อเปนรากฐานสําหรับการสรางเมืองใหมในบริเวณน้ี กําแพง
ของป�อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแตละทิศ และมี
รูป แบบทางสถาป ตยกรรมที่ ยิ่ ง ใหญ และงดงาม  รวมทั้ งศ าลาที่ ชื่ อ ว า 
Hwahongmun ดวย  ปจจุบันป�อมน้ีไดรับการสถาปนาโดย UNESCO ใหเปน 
มรดกโลก 
จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ถูก
ขนานนามวา “ดิสนียแลนดเกาหลี” สวนเปดในหุบเขา
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival 
World จะประกอบไปดวย Global Fair, American 
Adventure, Magic Land European 
Adventure แ ล ะ  Equatorial Adventure ก า ร
ทองเที่ยวภายในสวนสนุกแหงน้ี แนะนําวา ควรขึ้นรถบัสทองไปกับโลกของสัตวป�า
ซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก ที่ น่ี ทานจะพบวาเจาป�าสิงโตและเสือ



 

 

สามารถอยูดวยกันไดอยางเปนสุข และชมความนารักของหมีที ่ สามารถสื่อสารกับ
คนขับไดอยางดีไมวาจะตัวใหญมากถึงใหญนอย จากน้ันทดลองสนุกกับเครื่องเลน
นานาชนิด เชน รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัดชารป โรงหนังสามมิติ บานผี
สิง หมุนตีลังกาสองตลบ เปนตน หรือทานสามารถเดินไปชมเทสกาลดอกไมท่ีจัดได
อยางสวยงามเปนสวนขนาดใหญชมดอกไมหลากสีสันสวยงาม  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่4) เมนูคาลบี้:หมูยางเกาหลีเปนอาหาร
พื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเปนที่รูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลม
กลอม โดยนําหมูสวนที่ติดกับกระดูก นําไปยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม เสิรฟ
พรอมขาวสวยรอนๆ และเครื่องเคียงตางๆ     
จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงโซล 
นําทานไป ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี เชน
ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ใหทานไดเลือกซื้อในราคา
พิเศษหลังจากน้ันพาทุกทานตะลุยสูแหลงชอปปم�งที่ไดชื่อวาใหญ
ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน อิสระใหทานชอปปم�ง
หางสรรพสินคากวา 10แหง ท่ีบางหางเปดตลอด 24 ชั่วโมง 
เชน MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, 
DESIGNER CLUB  ทานสามารถเลือกซื้อสินคาหลากหลาย
ประเภทไดที่น่ี อาทิเชน เสื้อผาบุรุษ-สตรี รองเทาบุรุษ-สตรี 
รองเทาผาใบ เข็มขัด ของท่ีระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงเทา 
ผาพันคอ ในราคาเกาหล ีอยางแทจริง 

คํ่า บริการอาหารคํ่า(ม้ือที่5) เมนูไกตุนโสม:เปนอาหารบํารุงสุขภาพตนตํารบัชาว
วัง เสิรฟในหมอดิน ทามกลางน้ําซุปที่กําลังเดือดพลาน คัดเลือกไกขนาดกําลัง
เหมาะ ผานการเลี้ยงจนอายุได 45 วัน แลวนําเครื่องยาจีน อาทิ  เกาลัด,เกากี้,
พุทราจีน และรากโสม พรอมดวยขาวเหนียว ใสลงไปในตัวไก แลวผานการตุนจน
ไดที่  เน้ือไกลอนจนสามารถรับประทานไดอยางสะดวก เพิ่มรสชาติดวยเสน
กวยเต๋ียวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทป�น  

 จากน้ันนําทานเดินทางสูที่พัก ที่พัก:VIP HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน: 
 (ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7วัน กอน

วันเดินทาง) 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่            พิพิธภัณฑสาหราย – ใสชุดฮันบก - พระราชวังเคียงบ็อค  
- โซลทาวเวอร - ชอปปم�งเมียงดง                                                         
 เชา,เที่ยง,--                                                                     

เชา          รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6)  
ระหวางเดินทางผานชม จากน้ัน นําทานสู ศูนยโสมรัฐบาล ซึ่งรบัรองคุณภาพจาก
รัฐบาล เปนโสมที่อายุ 6 ป ซ่ึงถือวามีคุณภาพดีที่สุด ใหทานไดเลือกซื้อโสม
คุณภาพและราคาถูกกวาไทย 2 เทา โสมเกาหลีถือ
เปนยาบํารุงรางกาย หรือสามารถซื้อเปนของฝากจาก
ประเทศเกาหลี จากน้ันนําทานเดินทางสูรานสมุนไพร 
RED PINE เปนผลิตภัณฑ ที่สกัดจากน้ํามันสน ท่ีมี
สรรคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุม
อาหารและรักษาสมดุลในรางกาย  จากน้ันนําทานชม 
พิพิธภัณฑสาหราย จัดแสดงเร่ืองราวตางๆของการทําสาหรายและประวตัิความ
เปนมาตนกําเนิดของการผลิตสาหรายและขั้นตอนการผลิตสาหรายท่ีใหมทุกวันให
ทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑที่ทําจากสาหรายหลากหลายรสชาติใหลิ้มลองและ
เลือกซื้อเพ่ือใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหล ี“ฮันบก”และถายรูปภาพความ
ประทับใจนํามาเปนของฝาก เชน สาหรายอบแหง,สาหรายยางเปนมาตนกําเนิด
ของการผลิตสาหรายและขั้นตอนการผลิตสาหรายท่ีใหมทุกวันใหทานจะไดเลือก
ชิมผลิตภัณฑท่ีทําจากสาหรายหลากหลายรสชาติใหลิ้มลองและเลือกซื้อเพ่ือให
ทานไดใสชุด 

 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน(ม้ือที่7) เมนูบิบิมบับ:ขาวยําเกาหลี กับ ซุป สุกี้
สไตลเกาหลี บนหมอไฟรอนๆ ประกอบดวย ผักสดชนิดตางๆ และเน้ือหมู
สไลดน้ําซุปรอนๆ และเสนอูดงซึ่งขาดไมไดในการทาน ชาบู ชาบู พรอมขาว
สวย   

บาย จากน้ันนําทานเดินทางผานชม ทําเนียบประธานาธิบดีหรือบลูเฮาส และชม 
พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังเกาแกที่สุดของราชวงศโช
ซอน สรางขึ้นในป ค.ศ.1394 โดยใชเปน  ศูนยกลางการ
ปกครองในสมัยโบราณโดยเปนทั้งที่ประทับและฐานอํานาจ
ของพระ  เจาแทจอนและตอเน่ืองมาถึงกษัตริยในราชวงศโช
ซอนพระที่น่ังคึนชองจอนถูกสรางขึ้นมาเพื่อเปนที่วาราชการ
ตอมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ�นไดสรางอาคารรัฐสภาขนาดยักษขึ้นคั่นเพื่อ
ตองการแสดงนัยเดนชัดวาตองการตัดความผูกพันระหวางพระราชวงศกับราษฎร



 

 

อาคารหลังน้ีไดถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปการปลดแอกจากญี่ปุ�นในเขต
พระราชวังยังมีพระตําหนักเคียวฮเวรู เปนอาคารสองช้ัน ตัวพระตําหนักถูกสรางให
ยื่นออกไปกลางสระน้ําที่เต็มไปดวยฝูงหงสสรางขึ้นเพื่อใชเปนสถานที่สําหรับจัด
งานเลี้ยงพระราชทาน 
 เดินทางไปยอนรอยละครซีรียเกาหลีดัง MY NAME IS KIM 
SAM SOON และ  BOY OVER FLOWER ที่ “นัมซาน” 
ภูเขาแหงเดียวที่ตั้ งอยู ใจกลางกรุงโซลบนยอดเขามีหอ 
SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมี
ความสูงถึ ง 480 เมตร เหนือระดับ น้ําทะเล นําท านสู  
NAMSAN VIEW  POINT ใหทานไดถายรูปและสัมผัสความนารักของวัยรุน
เกาหลี นิยมมาคลองกุญแจไวดวยกันระเบียงทุกดานของ SEOUL TOWER จึง
เต็มไปดวย กุญแจหลากหลายสี (ไมรวมคาลิฟท) ถึงเวลาพาทุกทานตะลุยสู
แหลงชอปปم�งที่ไดชื่อวาใหญที่สุดในเอเชีย  
นําทานเดินทางสู คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) เปนคลองที่มีมา
ตั้งแตสมัยโบราณตั้งแตยุคของราชวงศโชชอน มีอายุมากกวา 600 ป ความยาว 
ประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผานกลางกรุงโซล 
จากน้ันนําทานชมแหลงชอปปم�งปลอดภาษี DUTY FREE ชอปปم�งสินคาแบรนด
เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวนตา,เครื่องสําอางค,
กระเป�า,กลองถายรูป หรือจะเปนโทรศัพทมือถือ ให
ทานอิสระได เลือกซื้ออยางเต็มที่  ถึงเวลานําทาน
เดินทางชอปปم�งที่ เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลี
ทานสามารถเลือกสินคาเทรนดแฟชั่นลาสุดของเกาหลี
ไดที่ น่ี โดยเฉพาะสินค าวัยรุน เชน เสื้อผ า รองเท า 
กระเป�า เครื่องประดับ ทั้งแบรนดเนม เชน EVISU, GAP, ONISUKA TIGER 
และสินคาจากแบรนดเกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสําอางเชนETUDE HOUSE, 
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อี ก
ทั้งยังมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ ทานสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่
สูงเกือบฟุตไดที่น้ี  และKRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสนอรอย 
อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการชอปปم�ง 

 จากน้ันนําทานเดินทางสูท่ีพัก ที่พัก:VIP HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน: 
(ชื่อโรงแรมที่ทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน 
กอนวันเดินทาง)วันที ่



 

 

วันที่หา         ถนนยออิโดะ - ชอปปم�งยานฮงแด - 934 King's cross cafe  
- รานละลายเงินวอน   เชา,เที่ยง,-- 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร ของโรงแรม (ม้ือที่ 8)  
จาก น้ัน นําทานเดินทางสู  ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู  ตนไมชนิด น้ี
เจริญเติบโตในป�าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 
50-800 เมตร เมล็ดพันธุของสมุนไพรฮอกเกตนามูน้ี เปนที่นิยมของคน
เกาหลีรุนใหม เพราะมีผลชวยดูแลตับใหแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็งไมถูก
ทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี สารตกคางจากอาหาร และยา  
จากน้ันพาทานชม ชมโรงงานพลอยสีมวง (AMETHYEST FACTORY) 
เปนของนําโชคของชาวเกาหลีซึ่งมี แหลงกําเนิดใน ประเทศเกาหลี คนเกาหลีมี 
ความเชื่อวา เปนพลอยนําโชค  นําความโชคดีมาใหแกผูท่ีมีไวครอบครอง    
จาก น้ัน นํ าท าน เดิ นทางสู  ถนนยออิ โดะ (Yeouido’s 
Streets) (เฉพาะชวงซากุระบานกรณีไมมีซากุระแลวจะ
ไมไดพาไปสถานที่น้ี) ถนนซากุระแหงกรุงโซลมีตนซากุระกวา 
1,400 ตนในบริเวณน้ีซึ่งในเดือนเมษายนในแตละปจะมีการ
จัดเทศกาลดอกซากุระณถนนสายน้ีทานจะไดสัมผัสสีสันแหง
ดอกซากุระพรอมถายรูปเปนที่ระลึกในบรรยากาศสุดโร
แมนติคในยามเย็นถนนสายน้ีก็จะยิ่งคึกคักมีกิจกรรมรื่น
เริงหลากหลายและมีดวงไฟประดับประดาตัดกับสีขาว
อมชมพูของดอกซากุระที่สวยงาม   นําทาน ชอปปم�ง
ยานฮงแด เปนยานชอปปم� งบริ เวณดานหนาของ
มหาวิทยาลัยฮงอิก นําทานไปถายรูปที่  934 King's 
cross คาเฟ�ธีม"แฮรรี่ พอตเตอร" คาเฟ�เกาหลี ที่แฟนๆ แฮรรี่ หามพลาด 
พาเหลาสาวกแฮรี่ไดเขาไปสัมผัสโลกพอมดมุมถายรูปสวยๆ พรอมพร็อบ
ถายรูปเกๆมากมาย(ไมรวมคาเครื่องดื่ม)และอิสระชอปปم�งสินคาในยานน้ีสวน
ใหญเปนสินคาวัยรุนที่ทันสมัยและราคาไมแพงเชนเส้ือผาที่ออกแบบโดยดีไซด
เนอรเกาหลีรองเทากระเป�าเครื่องประดับ เครื่องสําอาง เชน เสื้อผา กระเป�า 
รองเทา ของกิ๊ฟชอป เครื่องเขียน และที่เยอะไมแพกันก็คือขนมตางๆและยังมี
รานแบรนดเนมอยูทั่วไปเชน EVISU,ZARA อีกทั้งยังมีรานกาแฟที่ เปน
เอกลักษณ แกลเลอรี่ รานคาจําหนายสินคาแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และ
รานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุนอายุ 20-30 ปที่นิยมมาเดินเลน ราคาของ
สินคาและรานอาหารตางๆก็ยังไมแพงอีกดวย  



 

 

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 9) เมนูจิมดัก(Jimdak):หรือไกตุนซีอ๊ิว
เกาหลี ผสมกับวุนเสนที่เหนียวนุม หัวหอมใหญ รสชาติคลายไกพะโลของไทย
แตจะเผ็ดกวานิดหนอย เปนเมนูชื่อดังจากเมืองอันดง 
ไดเวลานําทานสูสนามบินอินชอน นําทานสู สนามบินอนิชอน ระหวางทางพาทาน
แวะละลายเงินวอนท่ี SUPER MARKET ซึ่งทานสามารถเลือกซื้อสินคาเกาหลีได
อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เชน บะหม่ีซินราเมียน (มามาสไตลเกาหลี) อูดง กิมจิ 
ขนมช็อคโกพาย น้ําจิ้มปรุงรสหมูยางเกาหลี ไกตุนโสมสําเร็จรูป ผลไมตามฤดูกาล 
ในราคาพิเศษกอนกลับเมืองไทย   
จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานอินชอน  

วันที่หก         ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานดอนเมือง                                                                                  
01.05 น.   เดินทางกลับโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เท่ียวบินที ่XJ703  

(ไมมีบริการอาหารเครื่องด่ืมบนเครื่อง ทานสามารถสัง่ซื้อไดตามอัธยาศัยกับ
พนักงานตอนรับบนเคร่ือง)  

04.40 น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพรอมความ
ประทับใจ 

 
หมายเหตุ:รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะ

อากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

*กรณีลูกคาตองการซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 
กรุณาติดตอคอนเฟรมเวลากอนทําการจอง มิฉะนั้น บริษัทฯ มิสามารถรบัผิดชอบใดใด 

ทั้งสิ้น 
กรุณาแจงบริษัท  

ราคาทัวรรวม ราคาทัวรไมรวม 



 

 

- คาตั๋ วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้น
ประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหง
ตามที่ ระบุ ใน รายการ  (ตั๋ วก รุ ป ไม
สามารถเลื่อนวันกลับได ตองไป-กลับ
พรอมคณะเทาน้ัน)ที่นั่งเปนไปตามสาย
การบิ น จั ดสรรตาม กรุ ป ทั วร  ไม
สามารถระบุได 

- คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
- คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามที่ระบุใน

รายการ 
- คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 

2 -3  ท าน  ตาม โรงแรมที่ ร ะบุ ห รือ
เทียบเทา 

- คายานพาหนะนําเท่ียวตามรายการ 
- คานํ้าหนักสัมภาระ สายการบิน THAI 

AIR ASIA X (XJ) 
กําหนดน้ําหนักสัมภาระโหลดใตทอง
เครื่องไป-กลับ ทานละ 20กก สัมภาระ
ถือขึ้นเครื่อง(Carry on) 7กก. 

- คาหัวหนาทัวรนําทานทองเที่ยวตลอด
รายการในตางประเทศ 

- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง การ
ชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิต
สูญเสีย   อวัยวะ สายตาหรือทุพพล
ภาพถาวรสิ้ น เชิ ง  1,000,000 บาท 
การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละครั้ง
500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
ไมรวมประกันสุขภาพ ทานสามารถ
สั่งซื้อประกนัสุขภาพเพ่ิมได 

- ค าใช จ ายส วนตั ว อาทิ  ค าทํ าห นั งสือ
เดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, 
มิ นิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และ
เครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ  

- คาทิปคนขับรถและไกดทองถิ่นทานละ 
50,000 วอนหรือ 1,500 บาท ตอทาน
ตลอดทั้งทริป (ชําระคาทิปที่สนามบินวัน
เช็คอิน) สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความ
ประทับใจในการบริการ 

- คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระที่หนักเกินจาก
สายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.), คา
ประกันกระเป�ากรณีเกิดการชํารุดเสียหาย 

- คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)
ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นที่
อยู 4)สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5)สมุด
บัญชีเงินฝาก(ถามี) 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 
รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวี
ซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก 
(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของ
หนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออก
ดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 

ที่นั่ง Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เที่ยว 
เปนที่น่ังที่มีพื้นท่ีวางที่มากกวาที่น่ังมาตรฐาน ดวยพื้นที่วางขาท่ีกวางเปนพิเศษ มี
พื้นท่ีพอที่จะสามารถยืดขาไดอยางเต็มที่ 



 

 

 
 
 
 
 
 

 ที่นั่งพรีเม่ียม ที่นั่ง Hot Seat ที่นั่งมาตรฐาน โซนปลอดเสียง ประตู
ทางออก ที่นั่งทารก หองนํ้า 
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิ่ม กรุณาแจงพรอมจองทัวรหรือกอนเดินทาง10วัน
พรอมชําระคาน้ําหนัก** 

- ซื้อนําหนักเพิ่ม  5 กก.  ชําระเพิ่ม 500  บาท  
- ซื้อน้ําหนักเพ่ิม  10 กก.  ชําระเพิ่ม 1,000 บาท 
- ซื้อน้ําหนักเพ่ิม 20กก.  ชําระเพิ่ม 2,000 บาท  

ประกาศสําคัญ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการ
ชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาด
เชนกันกอนออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวย
สาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบิน
ใหแกทาน  
*ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรบัขึ้นของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ จาก
สายการบิน * 
หมายเหตุสําคัญ : ราคาและคาบริการเปนราคาต๋ัวเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อชําระเงินคาจองทัวร  
คาทัวร  
มิสามารถเปลี่ยนแปลง วันเดินทาง ชื่อผูเดินทาง และ/หรือ ยกเลิก เลื่อนวันเดินทาง ขอคืนเงิน
มัดจํา คาทัวรไดทุกกรณี และ กรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัด โดยเครื่องบินภายใน กรุณา
แจงบริษัทฯกอนท่ีทําการจองต๋ัวเครื่องบิน มิฉะนั้น บริษัทฯไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น กรณี
กรุปไมสามารถออกเดินทางโดยจํานวนสมาชิกไมถึง 20 ทาน บริษทัฯแจงทานกอนการเดินทาง 
7 วัน โดยคืนเงินคาทัวรใหกับทานทั้งหมด หรือเลื่อนการเดินทางในชวงการเดินทางอ่ืน และ
คาบรกิารน้ีรบัเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน และกรณีที่ทานเม่ือเดินทางถึงแลวไม
ทองเที่ยวพรอมคณะบริษัทฯขอเรียกชําระเงินเพ่ิมทานละ 300 USD   ประเทศเกาหลีใต
จะมีชางภาพมาถายรปู และชวยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวัน
สุดทายชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซื้อได 



 

 

แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซื้อแตอยางใด 
แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 
 
ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด 
ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได ทํา
ใหลูกคาตองถูกสงตัวกลับเขาประเทศไทย จึงมีคาใชจายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และ
รวมถึงคาบริการอ่ืนๆที่เกิดขึ้นดวย ฉะน้ัน ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึ้นที่
ทางประเทศน้ันๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นในทุก
กรณี หรือตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวาง หรือตามวันเดินทางของตั๋ว
เครื่องบิน ทั้งน้ี ขึ้นอยูทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเปนผู
พิจารณา ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได   **ตม. ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะ
มีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ในการที่ทางตรวจคนเขาเมืองเรียกสัมภาษณน้ัน 
ขึ้นอยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเปนผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาที่ ตม. ทาง
บริษัททัวรไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
 
เงื่อนไขในการจอง มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทาง
อยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับ
การจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและ
ดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
หรือสงพรอมยอดคงเหลือ** 
 
เอกสารใชในการเดินทาง  

- หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใชงานมากกวา 6 เดือน **กรณีทําหนังสือเดินทางเลม
ใหมกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกาไปดวย ณ วันเดินทาง  หนังสือรับรองการ
ทํางานเปนภาษาอังกฤษ (ตําแหนง, เงินเดือน) 

- สําเนาบัตรพนักงาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมเซ็นสําเนาถูกตอง 
- กรณีที่ทานเปนเจาของกิจการกรุณาเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อทานพรอม

เซ็นรับรองสําเนา 
-    กรณีเปนนักเรียนนักศึกษาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบนัเปนภาษาอังกฤษ 



 

 

-    การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมน้ีเพ่ือประโยชนในการเดินทางเขาประเทศเกาหลีของ
ทานที่ทางบริษัทจะได   
     แจงใหหัวหนาทัวรทราบเพื่อใหคําแนะนําทานในการเขาเมืองเกาหลีใต 

 
การยกเลิกการจอง:เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด เม่ือทานตก
ลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง 
เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น  
 
หมายเหตุ 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกัน
ระหวางทานลูกคาและบริษัทฯ และเมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทาง
บริษัทฯ แลว ทางบริษทัฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 25 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจาก
สาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน
, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง 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 ท้ังสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  
11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรือหองแบบ3เตียง TRIPLE กรณีโรงแรมมีหอง 
Triple ไมเพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คือ 1หองพักคู และ 1
หองพักเด่ียว โดยไมคาใชจายเพ่ิม  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเกาหลี หรือ วันเสารอาทิตย 
รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลย
พินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางใน
บางครั้งที่ตองเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําดื่มวันละ1ขวดตอคนตอวัน เร่ิมในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที5่ของการเดินทาง
รวมจํานวน 4 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเท่ียวเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคุเทศกและคนขับ
จะเปนผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปน
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ การทองเที่ยว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง 
สุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯ
ถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร  
(ทานสามารถซื้อประกนัสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษทั ประกันทั่วไป และควร
ศึกษาเงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวา
จะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 


