
 

 

รหสัทวัร  ITV2000395 
ทัวรเกาหลี TULIP FESTIVAL เกาะนามิ-ซูวอน-โซล-เอเวอรแลนด 6 วัน 3 คนื (XJ) 
Everland Tulip Festival 2020 
เกาะนามิ  สวนสนุกเอเวอรแลนด  สะพานกระจกใส Soyanggang Sky Walk 
พระราชวังเคียงบ็อค พพิิธภัณฑสาหราย ใสชุดฮันบก อันยางอารตพารค  
โซลทาวเวอร  ป�อมปราการฮวาซอง King's Cross คาเฟ�ธีม "แฮรร่ี พอตเตอร"  
ชอปปم�งเมียงดง ฮงแด ชอปปم�งดวิต้ีฟรี รานละลายเงินวอน  
อ่ิมอรอยกับเมนูพิเศษช่ือดังของเกาหล ี
พักซวูอน 1คืน โซล 2คืน 

 
โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เครื่องลําใหญ AIRBUS A330-300 
(เวลาสวยถงึเชากลบัคํ่า)      
 
 
 
 
 
 
                  



 

 

กําหนดวันเดินทาง มีนาคม-เมษายน 63 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ 

ราคาเด็กอายุไม
เกิน2ป ไมเสริม
เตียง 

พักเดี่ยว
เพ่ิม ที่น่ัง 

22-27 เมษายน 63 16,888 
 
ไมมีราคาเด็ก 
Inf 5,000฿ 
 
 
 

4,500 25 
23-28 เมษายน 63 16,888 4,500 25 
24-29 เมษายน 63 16,888 4,500 25 
29เมษายน-4พฤษภาคม63 19,888 4,500 25 
30เมษายน-5พฤษภาคม63 20,888 4,500 25 
1-6 พฤษภาคม63 20,888 4,500 25 
8-13 พฤษภาคม63 16,888 4,500 25 
15-20 พฤษภาคม63 15,888 4,500 25 

 
 

DMK–ICN  XJ700  02.35-10.00  
ICN-DMK   XJ703  01.05-04.40 
วันแรก         กรงุเทพฯ(ทาอากาศยานดอนเมือง) - เกาหลีใต (สนามบินอินชอน) 
23.00น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง  อาคาร 1 อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

ขาออกช้ัน 3 เคานเตอรสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจาหนาทีข่องบริษัทฯ
คอยอํานวยความสะดวกดานเอกสารและสัมภาระ สายการบิน AIR ASIA X ใชเคร่ือง 
AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่น่ัง จดัที่น่ังแบบ 3-3-3  (น้ําหนักกระเป�า 20 
กก/ทานถือขึ้นเคร่ือง 7กก/ทาน และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเคร่ือง ที่น่ังเปนไป
ตามสายการบินกาํหนด) 
(ไมมบีริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ทานสามารถสัง่ซื้อไดตามอัธยาศัยกับพนักงาน
ตอนรับบนเคร่ือง)  

                                                                                                                                                 
วันทีส่อง       อินชอน - อนัยางอารตพารค - เกาะนามิ - Soyanggang Sky Walk   

 เที่ยง,เย็น                                                                        
02.35น. นําทานเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน THAI AIR  ASIA X เที่ยวบินที่ 

XJ700   
10.00น.  เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต หมายเหตุ:เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศ

ไทย 2ช่ัวโมง (กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่น 
เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานการตรวจคน
เขาเมอืงและศุลกากรเกาหลี นําทานขึน้รถโคชปรับอากาศ  
นําทานเดินทางสู อนัยางอารตพารค(Anyang Art Park) 



 

 

จุดเช็คอินสวนสดุฮิป ใกลโซลอุทยานแหงน้ีเพยีบพรอมไปดวยส่ิงอํานวยความสะดวกเพือ่
การพักผอนทีห่ลากหลายเชนน้ําตกเทียม เวทีเปดโลง หองโถงนิทรรศการ  เสนทางเดิน
เทา และส่ิงอํานวยความสะดวกแสงสวาง ดวยน้ําที่ใสสะอาดไหลผานหุบเขาใกลเคียงและ
สภาพแวดลอมที่เขียวชอุมของป�าสวนแหงน้ีเปนสถานทีพ่ักผอนที่สะดวกตอการเดินทาง
ใกลกบัสถานีรถไฟฟ�าใตดินกรุงโซลจากน้ันเดินทางสูเกาะนาม ิ

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(ม้ือที่1)เมนู:DUKKALBI ไกผัดเผ็ดบารบี
คิวเปนเน้ือไกทีห่ั่นออกเปนช้ินพอคําคลุกเคลาดวยซีอ๊ิว
เคร่ืองปรุงและหมักทิ้งไวจนไดที่ จงึนําเน้ือไกและผักมาผดั
บนกระทะยักษ พรอม กิมจิ ซุปสาหราย และขาวสวย 
นําทานเดินทางสู เกาะนามิ (ใชเวลาน่ังเรือประมาณ 10-
15 นาที) ใหทานไดดืม่ด่ํากับธรรมชาติ แมกไม ทวิสนบน
เกาะนามิ ซึ่งถือเปนชวงเวลาทีดี่ที่สดุทามกลางบรรยากาศ
โรแมนติก ใหทานไดยอนรอยละครรักแนว DRAMA ซรีียเกาหลีที่โดงดงัไปทัว่เอเชีย  
WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว 
พรอมเก็บภาพความประทบัใจ ถายรูป กบัดาราแสดงนํา 
BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปم�นที่
สรางขึ้นเพื่อไวเก็บเปนภาพความประทบัใจ กบัฉากและ
เน้ือเร่ืองที่เรียกเสียงสะอ้ืนและน้ําตาของผูชมนอกจออยาง
ทวมทนนอกจากน้ียงัมีกิจกรรมอ่ืนๆใหทานไดปم�นจักรยาน
ชมวิวเหมอืนในละครหรือชมฟารมเลี้ยงนกกระจอกเทศ ไดเวลาสมควร น่ังเรือกลับมายัง
ฝم�ง   

             จากน้ันนําทานเดินทางสู Soyanggang Sky Walk (สะพานกระจกใส)ที่อยูในเมืองชุน
ชอน จงัหวัดคังวอน มาพิสูจนความหวาดเสียวกัน โดยสะพานโซยังกงัเปนสะพานกระจกใส
ที่มคีวามยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดินอยูบนสะพานแหงน้ีจะสามารถ
มองเห็นวิวดานลางใตสะพานที่เปนทะเลสาบไดอยางชัดเจน ทําเอาคนที่กลวัความสงูถงึกับ
เขาออนเลยทีเดียว จดุวดัใจอีกหน่ึงบทพิสูจนคือการเดินขามสะพานที่ยาว 156 เมตร  
จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองซวูอน  

คํ่า  บรกิารอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (ม้ือที่2) เมนู:พุลโกกิ(Bulgogi) อาหารขึ้นช่ือของ
เกาหล ีเปนสุกีก้ึ่งน้ํากึ่งแหง สวนผสมของเมนูน้ีคือหมหูมกัช้ินบาง ๆ ปลาหมกึสด ผกัตาง 
ๆ เชน กะหล่ําปลี ฟกทองออน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุนเสนมาตมรวมกัน 
นําทานเดินทางเขาสูที่พกั ที่พัก:Korea Tourist Hotel หรือระดบัใกลเคียงกัน: 

 (ช่ือโรงแรมทีท่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วนั กอน
เดินทาง ) 



 

 

วันทีส่าม       ป�อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอรแลนด(รวมบตัร) - ตลาดทงแดมุน 
                 เชา,เที่ยง,เย็น                                                                         
เชา          รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
(ม้ือที่ 3) 
  นําทานเดินทางสู ป�อมปราการฮวาซอง(Hwaseong 

Fortress)เปนสิ่งกอสรางขนาดใหญต้ังแตยคุโจซอน เปน
ป�อมปราการประจําเขต Suwon-si ของจังหวัดเคียงกีโด
(Gyeonggi-do) เพื่อเปนรากฐานสําหรับการสรางเมืองใหมในบริเวณน้ี กําแพงของป�อม
ปราการมคีวามยาวถงึ 5.5 กิโลเมตร มปีระตู 4 ประตู
ในแตละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่ยิ่งใหญ
และงดงาม รวมทัง้ศาลาทีช่ื่อวา Hwahongmun ดวย  
ปจจุบันป�อมน้ีไดรับการสถาปนาโดย UNESCO ให
เปน มรดกโลก 
จากน้ันนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด ถูก
ขนานนามวา “ดสินียแลนดเกาหลี” สวนเปดในหุบเขาที่มช่ืีอเสียงมากที่สดุของประเทศ 
ภายใน Festival World จะประกอบไปดวย Global Fair, American Adventure, 
Magic Land European Adventure และ Equatorial Adventure การทองเที่ยว
ภายในสวนสนุกแหงน้ี แนะนําวา ควรขึ้นรถบัสทองไปกับโลกของสตัวป�าซาฟารี ชมไลเกอร
แฝดคูแรกของโลก ที่น่ี ทานจะพบวาเจาป�าสิงโตและเสือสามารถอยูดวยกันไดอยางเปนสขุ 
และชมความนารักของหมีที ่ สามารถสื่อสารกับคนขับไดอยางดีไมวาจะตัวใหญมากถงึ
ใหญนอย จากน้ันทดลองสนุกกับเคร่ืองเลนนานาชนิด เชน รถไฟเหาะ T-Express หนอน
สะบัดชารป โรงหนังสามมิต ิบานผีสิง หมนุตีลงักาสองตลบ เปนตน หรอืทานสามารถเดิน
ไปชมเทสกาลดอกไมที่จดัไดอยางสวยงามเปนสวนขนาดใหญชมดอกไมหลากสีสันสวยงาม  
เดินทางชวง 14มี.ค–4พ.ค ไดชมเทศกาล Everland Tulip Festival  
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่4) เมนูคาลบี้:หมูยางเกาหลีเปนอาหารพื้นเมือง
เกาหลีเล่ืองช่ือและเปนทีรู่จักกันดีทัว่โลก มีรสชาตอิอกหวานกลมกลอม โดยนําหมูสวน
ที่ติดกับกระดูก นําไปยางบนเตาถานแบบด้ังเดิม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ และเคร่ือง
เคียงตางๆ     
จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงโซล 
นําทานไป ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดงัเกาหลี เชน
ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ใหทานได
เลือกซื้อในราคาพิเศษหลงัจากน้ันพาทกุทานตะลุยสูแหลงชอป



 

 

ปم�งที่ไดช่ือวาใหญที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน อิสระใหทานชอปปم�งหางสรรพสินคากวา 
10แหง ที่บางหางเปดตลอด 24 ช่ัวโมง เชน MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO 
AM, DESIGNER CLUB  ทานสามารถเลือกซื้อสินคาหลากหลายประเภทไดที่น่ี อาทิเชน 
เส้ือผาบุรุษ-สตรี รองเทาบุรุษ-สตรี รองเทาผาใบ เขม็ขดั ของที่ระลึก ชุดเคร่ืองครัว ถงุเทา 
ผาพันคอ ในราคาเกาหลี อยางแทจริง 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า(ม้ือที5่) เมนูไกตุนโสม:เปนอาหารบํารุงสุขภาพตนตาํรับชาววงั เสิรฟ
ในหมอดิน ทามกลางน้ําซุปที่กาํลังเดือดพลาน คัดเลือกไกขนาดกาํลังเหมาะ ผานการเลี้ยง
จนอายุได 45 วัน แลวนําเคร่ืองยาจีน พรอมดวยขาวเหนียวใสลงไปในตัวไก แลวผานการ
ตุนจนไดที่ เน้ือไกลอนจนสามารถรับประทานไดอยางสะดวก เพิม่รสชาติดวยเสนกวยเต๋ียว
แบบเกาหลี เกลือ และพริกไทป�น  

 จากน้ันนําทานเดินทางสูที่พกั ทีพั่ก:VIP HOTEL หรือระดบัใกลเคียงกัน: 
 (ช่ือโรงแรมทีท่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7วัน กอนวัน

เดินทาง) 
วันทีส่ี่         พิพิธภณัฑสาหราย - ใสชุดฮนับก - พระราชวังเคียงบ็อค - ทําเนียบ

ประธานาธบิดหีรือบลูเฮาส - โซลทาวเวอร -ชอปปم�งเมียงดง                            
 เชา,เที่ยง,//                                                                     

เชา          รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6)  
ระหวางเดินทางผานชม จากน้ัน นําทานสู ศูนยโสมรฐับาล ซึง่รับรองคุณภาพจากรัฐบาล 
เปนโสมที่อายุ 6 ป ซึ่งถือวามคุีณภาพดีที่สดุ ใหทานไดเลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถกู
กวาไทย 2 เทา โสมเกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกาย หรือสามารถซื้อเปนของฝากจาก
ประเทศเกาหลี จากน้ันนําทานเดินทางสูรานสมุนไพร 
RED PINE เปนผลติภัณฑ ที่สกัดจากน้ํามันสน ที่มี
สรรคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุม
อาหารและรักษาสมดุลในรางกาย  จากน้ันนําทานชม 
พิพิธภณัฑสาหราย จัดแสดงเร่ืองราวตางๆของการ
ทําสาหรายและประวติัความเปนมาตนกาํเนิดของการผลติสาหรายและขั้นตอนการผลิต
สาหรายที่ใหมทกุวันใหทานจะไดเลือกชิมผลิตภัณฑที่ทาํจากสาหรายหลากหลายรสชาติให
ลิ้มลองและเลือกซื้อเพือ่ใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮนับก”และถายรูปภาพความ
ประทบัใจนํามาเปนของฝาก เชน สาหรายอบแหง,สาหรายยางเปนมาตนกําเนิดของการ
ผลิตสาหรายและขั้นตอนการผลติสาหรายที่ใหมทกุวันใหทานจะไดเลือกชิมผลติภัณฑที่ทํา
จากสาหรายหลากหลายรสชาติใหลิม้ลองและเลือกซื้อเพื่อใหทานไดใสชุด 



 

 

 เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน(ม้ือที่7)เมนูบิบิมบบั:ขาวยําเกาหล ีกับ ซุป สุกี้สไตล
เกาหลี บนหมอไฟรอนๆ ประกอบดวย ผกัสดชนิดตางๆ และเน้ือหมูสไลดน้ําซปุรอนๆ 
และเสนอูดงซึง่ขาดไมไดในการทาน ชาบู ชาบู พรอมขาวสวย   

บาย จากน้ันนําทานเดินทางผานชม ทําเนียบประธานาธิบดีหรื
อบลูเฮาส และชม พระราชวงัเคียงบ็อค พระราชวงัเกาแก
ที่สุดของราชวงศโชซอน สรางขึ้นในป ค.ศ.1394 โดยใชเปน  
ศูนยกลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเปนทั้งทีป่ระทับ
และฐานอํานาจของพระ  เจาแทจอนและตอเน่ืองมาถึง
กษตัริยในราชวงศโชซอนพระที่น่ังคึนชองจอนถูกสรางขึ้นมาเพือ่เปน
ที่วาราชการตอมาคณะปกครองเกาหลขีองญ่ีปุ�นไดสรางอาคารรัฐสภา
ขนาดยักษขึ้นค่ันเพื่อตองการแสดงนัยเดนชัดวาตองการตัดความ
ผูกพันระหวางพระราชวงศกับราษฎรอาคารหลังน้ีไดถกูร้ือถอนไปใน
โอกาสครบรอบ50ปการปลดแอกจากญีปุ่�นในเขตพระราชวังยงัมีพระ
ตําหนักเคียวฮเวรู เปนอาคารสองช้ัน ตวัพระตําหนักถกูสรางใหยื่น
ออกไปกลางสระน้ําที่เต็มไปดวยฝูงหงสสรางขึน้เพื่อใชเปนสถานที่
สําหรับจดังานเลี้ยงพระราชทาน 
 เดินทางไปยอนรอยละครซีรียเกาหลดัีง MY NAME IS KIM SAM SOON และ  BOY 
OVER FLOWER ที ่“นัมซาน” ภูเขาแหงเดียวทีต้ั่งอยูใจกลางกรุงโซลบนยอดเขามีหอ 
SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สดุในโลกมคีวามสูงถึง 480 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเล นําทานสู NAMSAN VIEW  POINT ใหทานไดถายรูปและสัมผัสความ
นารักของวัยรุนเกาหลี นิยมมาคลองกญุแจไวดวยกันระเบียงทกุดานของ SEOUL 
TOWER จงึเตม็ไปดวย กญุแจหลากหลายสี (ไมรวมคาลฟิท) ถงึเวลาพาทกุทานตะลุยสู
แหลงชอปปم�งที่ไดช่ือวาใหญที่สุดในเอเชีย  
นําทานเดินทางสู คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) เปนคลองทีม่ีมาต้ังแตสมัย
โบราณต้ังแตยคุของราชวงศโชชอน มอีายมุากกวา 600 ป ความยาว ประมาณ 
11 กิโลเมตร ไหลผานกลางกรุงโซล 
จากน้ันนําทานชมแหลงชอปปم�งปลอดภาษ ีDUTY FREE ชอปปم�งสินคาแบรนดเนม 
มากมาย อาทิ นาฬิกา,แวนตา,เคร่ืองสําอางค,กระเป�า,
กลองถายรูป หรือจะเปนโทรศัพทมือถือ ใหทานอิสระ
ไดเลือกซือ้อยางเต็มที่  ถึงเวลานําทานเดินทางชอปปم�ง
ที่ เมียงดง หรือ สยามสแควรเกาหลีทานสามารถ
เลือกสินคาเทรนดแฟช่ันลาสดุของเกาหลีไดทีน่ี่
โดยเฉพาะสินคาวัยรุนเชนเสื้อผา รองเทา กระเป�า 



 

 

เคร่ืองประดับ ทัง้แบรนดเนม เชน EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคาจากแบ
รนดเกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสําอางเชนETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยงัมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ ทาน
สามารถลิม้ลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกอืบฟตุไดที่น้ี  และKRISPY KREMEโดนัท 
ที่สุดแสนอรอย 
อิสระอาหารเย็นเพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง 

 นําทานเดินทางสูทีพ่ัก ทีพั่ก:VIP HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน: 
                        (ช่ือโรงแรมทีท่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วัน กอน
วันเดินทาง)วนัที ่
วันทีห่า          ชอปปم�งยานฮงแด - 934 King's cross cafe - รานละลายเงินวอน             

 เชา,เที่ยง,// 
เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหาร ของโรงแรม (ม้ือที่ 9)  

จากน้ัน นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�า
ลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมลด็พันธุ
ของสมุนไพรฮอกเกตนามูน้ี เปนที่นิยมของคนเกาหลีรุนใหม เพราะมีผลชวยดูแลตับให
แข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจาการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี สารตกคาง
จากอาหาร และยา  
จากน้ันพาทานชม ชมโรงงานพลอยสีมวง (AMETHYEST FACTORY) เปนของ
นําโชคของชาวเกาหลีซึ่งมี แหลงกําเนิดใน ประเทศเกาหลี คนเกาหลีม ีความเช่ือวา 
เปนพลอยนําโชค  นําความโชคดีมาใหแกผูทีม่ไีวครอบครอง    
นําทาน ชอปปم�งยานฮงแด เปนยานชอปปم�งบริเวณดานหนาของมหาวทิยาลัยฮงอิก นํา
ทานไปถายรูปที่  934 King's cross คาเฟ�ธีม"แฮร
รี่ พอตเตอร" คาเฟ�เกาหล ีทีแ่ฟนๆ แฮรร่ี หามพลาด 
พาเหลาสาวกแฮร่ีไดเขาไปสมัผัสโลกพอมดมมุถายรูป
สวยๆ พรอมพร็อบถายรูปเกๆมากมาย(ไมรวมคา
เคร่ืองด่ืม)และอิสระชอปปم�งสินคาในยานน้ีสวนใหญ
เปนสินคาวัยรุนทีท่ันสมัยและราคาไมแพงเชนเส้ือผาที่ออกแบบโดยดีไซดเนอรเกาหลี
รองเทากระเป�าเคร่ืองประดับ เคร่ืองสาํอาง เชน เส้ือผา กระเป�า รองเทา ของกิฟ๊ชอป 
เคร่ืองเขียน และที่เยอะไมแพกันก็คอืขนมตางๆและยงัมรีานแบรนดเนมอยูทัว่ไปเชน 
EVISU,ZARA อีกทัง้ยังมีรานกาแฟที่เปนเอกลักษณ แกลเลอร่ี รานคาจาํหนายสินคา
แฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และรานอาหารที่นาสนใจในหมูวัยรุนอาย ุ20-30 ปที่นิยม
มาเดินเลน ราคาของสินคาและรานอาหารตางๆก็ยงัไมแพงอีกดวย  



 

 

เที่ยง     บรกิารอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 10) เมนูจมิดัก(Jimdak):ไกตุนซีอ๊ิวเกาหลี ผสม
กับวุนเสนที่เหนียวนุมหัวหอมใหญ รสชาติคลายไกพะโลของไทยแตจะเผด็กวานิด
หนอย เปนเมนูช่ือดังจากเมอืงอันดง 
ไดเวลานําทานสูสนามบินอินชอน นําทานสู สนามบินอินชอน ระหวางทางพาทานแวะ
ละลายเงินวอนที ่SUPER MARKET ซึ่งทานสามารถเลือกซื้อสินคาเกาหลีไดอีกรอบ 
โดยเฉพาะของกิน เชน บะหมี่ซินราเมียน (มามาสไตลเกาหลี) อูดง กิมจ ิขนมช็อคโกพาย 
น้ําจิ้มปรุงรสหมูยางเกาหลี ไกตุนโสมสําเร็จรูป ผลไมตามฤดูกาล ในราคาพิเศษกอนกลับ
เมืองไทย   
จนสมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานอินชอน  

วันทีห่ก         ทาอากาศยานอินชอน - ทาอากาศยานดอนเมือง                                        
01.05 น.   เดินทางกลับโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที ่XJ703  

(ไมมบีริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ทานสามารถสัง่ซื้อไดตามอัธยาศัยกับพนักงาน
ตอนรับบนเคร่ือง)  

04.40 น.   เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 
 
หมายเหต:ุรายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, 
การเมือง, 
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
หากทานตองซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรงุเทพฯ 
กรณุาแจงบริษทั กอนทาํการจอง มิฉะน้ัน บรษัิทฯ มิสามารถรับผิดชอบใดใด ทัง้สิ้น 
ราคาทวัรรวม ราคาทวัรไมรวม 



 

 

- คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัช้ัน
ประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหง
ตามที่ระบุในรายการ (ต๋ัวกรุปไม
สามารถเลื่อนวันกลับได ตองไป-กลับ
พรอมคณะเทาน้ัน)ที่น่ังเปนไปตามสาย
การบินจัดสรรตามกรุปทวัร ไมสามารถ
ระบุได 

- คาอาหารทกุมื้อ ตามทีร่ะบุในรายการ 
- คาเขาชมสถานทีต่างๆ ตามที่ระบุใน

รายการ 
- คาทีพ่ักตามระบุในรายการ พกัหองละ 

2-3 ทาน ตามโรงแรมทีร่ะบุหรือ
เทียบเทา 

- คายานพาหนะนําเที่ยวตามรายการ 
- คาน้ําหนักสัมภาระสายการบิน THAI 

AIR ASIA X (XJ)กาํหนดน้ําหนัก
สัมภาระโหลดใตทองเคร่ืองไป-กลับ 
ทานละ 20กก สมัภาระถือขึ้นเคร่ือง
(Carry on) 7กก. 

- คาวีซาพาสปอรตตางดาว  
- นักทองเที่ยวชาวตางชาติ(เก็บเพิม่ 800

บาท) 
- คาหัวหนาทวัรนําทานทองเที่ยวตลอด

รายการในตางประเทศ 
- คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง การ

ชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวติ
สูญเสีย   อวัยวะ สายตาหรือทพุพล
ภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท 
การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตแุตละคร้ัง
500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
ไมรวมประกันสขุภาพ ทานสามารถ
สั่งซื้อประกันสุขภาพเพ่ิมได 

- คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือ
เดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซกัรีด, 
มินิบารในหอง, รวมถงึคาอาหาร และ
เคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่นอกเหนือรายการ  

- คาทปิคนขับรถและไกดทองถิ่นทานละ 
50,000 วอนหรือ 1,500 บาท ตอทาน
ตลอดทัง้ทริป (ชําระคาทิปที่สนามบินวัน
เช็คอิน) สาํหรับหวัหนาทัวรแลวแตความ
ประทบัใจในการบริการ 

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

- คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)
ใบประจาํตวัคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นที่
อยู 4)สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5)สมดุ
บัญชีเงินฝาก(ถามี) 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 
รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดาํเนินการยื่นวี
ซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก 
(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของ
หนังสือเดินทางตองทาํเร่ืองแจงเขา-ออก
ดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) 

 



 

 

ที่น่ัง Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เที่ยว 
เปนที่น่ังทีม่พีื้นทีว่างทีม่ากกวาที่น่ังมาตรฐาน ดวยพื้นทีว่างขาทีก่วางเปนพิเศษ มพีื้นที่พอทีจ่ะสามารถ
ยืดขาไดอยางเตม็ที ่
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่น่ังพรีเม่ียม ที่น่ัง Hot Seat ที่น่ังมาตรฐาน โซนปลอดเสียง ประตู
ทางออก ที่น่ังทารก หองน้ํา 
**กรณีทานมีความประสงคจะซื้อน้ําหนักเพิม่ กรุณาแจงพรอมจองทวัรหรือกอนเดินทาง10วนัพรอม
ชําระคาน้ําหนัก** 

- ซื้อนําหนักเพิม่  5 กก.  ชําระเพิ่ม 500  บาท  
- ซื้อน้ําหนักเพิม่  10 กก.  ชําระเพิ่ม 1,000 บาท 
- ซื้อน้ําหนักเพิม่ 20กก.  ชําระเพิ่ม 2,000 บาท  

ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูมวีตัถปุระสงคเพือ่การทองเที่ยว คาทวัรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระ
แบบจายชําระขาด และผูจดัไดชําระใหกบัสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกนักอน
ออกเดินทาง  ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรอืใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใด หรือไดรับ
การปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)  
ทางผูจัด ขอสงวนสิทธกิารคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทัง้คาตัว๋เคร่ืองบินใหแกทาน  
*ขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียนราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึ้นของภาษีน้ํามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการ
บิน * 
หมายเหตสุําคัญ : ราคาและคาบริการเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เมือ่ชําระเงนิคาจองทัวร  คาทวัร  
มิสามารถเปลี่ยนแปลง วันเดินทาง ช่ือผูเดินทาง และ/หรือ ยกเลิก เล่ือนวันเดินทาง ขอคืนเงินมดัจาํ คา
ทัวรไดทกุกรณี และ กรณีทีท่านเดินทางมาจากตางจงัหวดั โดยเคร่ืองบนิภายใน กรุณาแจงบริษัทฯ
กอนทีท่ําการจองต๋ัวเคร่ืองบิน มฉิะน้ัน บริษัทฯไมรับผดิชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น กรณีกรุปไมสามารถออก
เดินทางโดยจํานวนสมาชิกไมถงึ 20 ทาน บริษัทฯแจงทานกอนการเดินทาง 7 วนั โดยคืนเงนิคาทัวร
ใหกับทานทัง้หมด หรือเลื่อนการเดินทางในชวงการเดินทางอ่ืน และคาบรกิารน้ีรับเฉพาะนักทองเที่ยว
ชาวไทยเทาน้ัน และกรณีทีท่านเม่ือเดนิทางถึงแลวไมทองเที่ยวพรอมคณะบรษัิทฯขอเรยีกชําระเงิน
เพ่ิมทานละ 300 USD   ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดแูลอํานวยความ



 

 

สะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสดุทายชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกบัลกูทวัร หากวา
ทานใดสนใจสามารถซื้อได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ เพราะทางบรษัิททวัรไมมีการบังคบั
ลูกทัวรซื้อแตอยางใด แตเปนการบอกกลาวลวงหนา 
 
 
 
ขอความสําคญั โปรดอานอยางละเอียด 
ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลใีต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได ทําใหลูกคา
ตองถกูสงตวักลับเขาประเทศไทย จึงมคีาใชจายที่เกิดขึ้นในการเปล่ียนต๋ัวขากลับ และรวมถงึคาบริการ
อ่ืนๆที่เกิดขึ้นดวย ฉะน้ัน ลกูคาจะตองเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึ้นทีท่างประเทศน้ันๆเรียกเก็บ 
ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผดิชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี หรือตองรอกลับประเทศไทย
ในเที่ยวบินถดัไปทีม่ีที่น่ังวาง หรือตามวันเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งน้ี ขึ้นอยูทางเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเปนผูพิจารณา ทางผูจดัไมสามารถเขาไปแทรกแซงได   **
ตม. ตรวจคนเขาเมอืงประเทศเกาหลีใตจะมกีารสุมตรวจ และอาจมกีารเรียกไปสัมภาษณ ในการที่ทาง
ตรวจคนเขาเมืองเรียกสมัภาษณน้ัน ขึ้นอยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเปนผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจ
ของทางเจาหนาที่ ตม. ทางบริษัททัวรไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
 
เงื่อนไขในการจอง มัดจําทานละ 8,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยาง
นอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามดัจํา หรือชําระไมครบ หรือเชค็ธนาคารถกูระงบัการจายไมวา
ดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
**สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายนัุบจากวันเดินทาง
ไป-กลับ*)  
กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะน้ันทางบริษัทจะไมรับผดิชอบกรณีพาสปอรตหมดอายแุละดาน
ตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน** กรุณาสงพรอมพรอมหลกัฐานการโอนเงินมดัจํา หรือสงพรอม
ยอดคงเหลือ** 
 
เอกสารใชในการเดินทาง  

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

- สําเนาบัตรพนักงาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมเซ็นสําเนาถกูตอง 



 

 

- กรณีทีท่านเปนเจาของกิจการกรุณาเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียนที่มช่ืีอทานพรอมเซ็น
รับรองสําเนา 

-    กรณีเปนนักเรียนนักศึกษาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเปนภาษาอังกฤษ 
-    การเรียกเกบ็เอกสารเพิม่เตมิน้ีเพือ่ประโยชนในการเดินทางเขาประเทศเกาหลขีองทานที่ทาง
บริษัทจะได   
     แจงใหหวัหนาทัวรทราบเพื่อใหคาํแนะนําทานในการเขาเมอืงเกาหลีใต 

 
การยกเลิกการจอง:เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเคร่ืองบินเปนราคาแบบซื้อขาด เมือ่ทานตกลงจอง
ทัวรโดยจายเงินมดัจํา หรือ คาทัวรทัง้หมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลกิ การเดินทาง เล่ือนการ
เดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทัง้สิ้น  
 
 
หมายเหต ุ
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทาํการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกนัระหวาง
ทานลูกคาและบริษัทฯ และเมือ่ทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทวัรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถอืวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรบัราคาคาบรกิารขึน้ในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 25 ทาน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิม่ หากสายการบินมกีารปรับขึน้กอนวัน
เดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมติองแจงใหทราบลวงหนาอนัเน่ืองจากสาเหตุตางๆ  
4. บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การ
ประทวง, การนัดหยดุงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผดิกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผดิชอบของบริษัทฯ  
5. บริษทัฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง  
6. เมื่อทานตกลงชาระเงินมดัจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดสํารองโรงแรมที่
พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเคียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามทีร่ะบุใน
โปรแกรม  



 

 

8. การจดัการเร่ืองหองพกั เปนสิทธขิองโรงแรมในการจดัหองใหกับกรุปที่เขาพกั  โดยมหีองพกัสําหรับ
ผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พกั ทัง้น้ีขึ้นอยูกับความ
พรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได   
9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7
วันกอนการเดินทาง มฉิะน้ัน บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได  
10. มคัคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจดั ไมมีสทิธิในการใหคาํสัญญาใด ๆ ทัง้สิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกาํกับเทาน้ัน  
11. ผูจดัจะไมรบัผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจ
คนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทาํที่สอไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 
ๆ  
12. กรณีตองการพักแบบ 3ทาน ตอหองหรอืหองแบบ3เตียง TRIPLE กรณีโรงแรมมีหอง Triple ไม
เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัหองใหเปนแบบ แยก 2หอง คอื 1หองพกัคู และ 1หองพกัเด่ียว โดยไม
คาใชจายเพิม่  
13. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรือ วันเสารอาทติย รถ
อาจจะติด อาจทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ ชอปปم�งแตละสถานที่นอยลง  โดยเปนดุลยพนิิจของ
มคัคุเทศก และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางคร้ังทีต่องเรง
รีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม 
14. บริการน้ําดืม่วันละ1ขวดตอคนตอวัน เร่ิมในวันที่2ของการเดินทางถงึวันที่5ของการเดินทางรวม
จํานวน 4 ขวด 
15. การบริการของรถบัสนําเที่ยวเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมคัคุเทศกและคนขับจะเปน
ผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ันๆเปนหลกั จงึขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทางทองเที่ยว ตาม พ.ร.บ การทองเทีย่ว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขได
ป�วย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับ
ขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร  
(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษา
เงื่อนไขความคุมครองใหละเอียด) 
17. ผูจดัจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจ
คนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทาํที่สอไป



 

 

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมอืง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 
ๆ 
 
 


