
 

 
 

 
 

 

 

 
Everland Tulip Festival 2020 

เกาะนามิ  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  สะพานกระจกใส Soyanggang Sky Walk 

พระราชวังเคียงบ็อค พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ใส่ชุดฮันบก อันยางอาร์ตพาร์ค  

โซลทาวเวอร์  ป้อมปราการฮวาซอง King's Cross คาเฟ่ธีม "แฮร์รี่ พอตเตอร์"  

ช้อปปิ้งเมียงดง ฮงแด ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ร้านละลายเงินวอน  

อ่ิมอร่อยกับเมนูพิเศษชื่อดังของเกาหลี 

  พักซูวอน 1คืน โซล 2คืน 

KOREA TULIP FESTIVAL เกาะนามิ ซูวอน โซล เอเวอร์แลนด์ 



 

 
 

 

โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เครื่องล าใหญ่ AIRBUS A330-300(เวลาสวยถึงเช้ากลับค่ า) 

 

ก าหนดวันเดินทาง มีนาคม-เมษายน 63 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็กอายุไม่เกิน
2ปี ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว
เพิ่ม ที่นั่ง 

22-27 เมษายน 63 16,888 

 

ไม่มีราคาเด็ก 

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         กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) 

23.00น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง  อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออกชั้น 3 
เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร
และสัมภาระ สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3  
(น  าหนักกระเป๋า 20 กก/ท่านถือขึ นเครื่อง 7กก/ท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง ที่นั่งเป็นไป
ตามสายการบินก าหนด) 
(ไม่มีบริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง ท่านสามารถสั่งซื อได้ตามอัธยาศัยกับพนักงานต้อนรับบนเครื่อง)  

                                                                                                                                                                      

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



 

 
 

 

02.35น. น าท่านเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน THAI AIR  ASIA X เที่ยวบินที่ XJ700   

10.00น.  เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ:เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง (กรุณา

ปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรเกาหลี น าท่านขึ นรถโค้ชปรับอากาศ  

น าท่านเดินทางสู่ อันยางอาร์ตพาร์ค(Anyang Art Park) จุด

เช็คอินสวนสุดฮิป ใกล้โซลอุทยานแห่งนี เพียบพร้อมไปด้วยสิ่ง

อ านวยความสะดวกเพ่ือการพักผ่อนที่หลากหลายเช่นน  าตก

เทียม เวทีเปิดโล่ง ห้องโถงนิทรรศการ  เส้นทางเดินเท้า และสิ่ง

อ านวยความสะดวกแสงสว่าง ด้วยน  าที่ใสสะอาดไหลผ่านหุบ

เขาใกล้เคียงและสภาพแวดล้อมที่เขียวชอุ่มของป่าสวนแห่งนี 

เป็นสถานที่พักผ่อนที่สะดวกต่อการเดินทางใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินกรุงโซลจากนั นเดินทางสู่เกาะนามิ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(ม้ือที่1)เมนู:DUKKALBI ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีควิเป็นเนื อไก่ที่หั่น

ออกเป็นชิ นพอค าคลุกเคล้าด้วยซีอ๊ิวเครื่องปรุงและหมักทิ งไว้จนได้ที่ จึงน าเนื อไก่และผักมาผัดบนกระทะ

ยักษ์ พร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย 

น าท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ (ใช้เวลานั่งเรือ

ประมาณ 10-15 นาที ) ให้ท่านได้ดื่มด่ ากับ

ธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ ซึ่งถือเป็น

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก 

ให้ท่านได้ย้อนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรีย์

เกาหลีที่ โด่ งดั งไปทั่ ว เอเชีย  WINTER LOVE 

SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พร้อมเก็บ

ภาพความประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปั้นที่สร้างขึ นเพ่ือไว้

เก็บเป็นภาพความประทับใจ กับฉากและเนื อเรื่องที่เรียกเสียงสะอื นและน  าตาของผู้ชมนอกจออย่างท่วมท้น

นอกจากนี ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆให้ท่านได้ปั่นจักรยานชมวิวเหมือนในละครหรือชมฟาร์มเลี ยงนกกระจอกเทศ ได้

เวลาสมควร นั่งเรือกลับมายังฝั่ง   

 



 

 
 

 

             จากนั นน าท่านเดินทางสู่ Soyanggang Sky 

Walk (สะพานกระจกใส)ที่อยู่ในเมืองชุนชอน 

จังหวัดคังวอน มาพิสูจน์ความหวาดเสียวกัน 

โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสที่มี

ความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ 

เวลาที่ เดินอยู่บนสะพานแห่งนี จะสามารถ

มองเห็นวิวด้านล่างใต้สะพานที่เป็นทะเลสาบได้

อย่างชัดเจน ท าเอาคนที่กลัวความสูงถึงกับเข่าอ่อนเลยทีเดียว จุดวัดใจอีกหนึ่งบทพิสูจน์คือการเดินข้ามสะพาน

ที่ยาว 156 เมตร  จากนั นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน  

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่2) เมนู:พุลโกกิ(Bulgogi) อาหารขึ นชื่อของเกาหลี เป็นสุกี กึ่งน  ากึ่ง

แห้ง ส่วนผสมของเมนูนี คือหมูหมักชิ นบาง ๆ ปลาหมึกสด ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่ าปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แค

รอท เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกัน 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ที่พัก:Korea Tourist Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน: 

 (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง ) 

 

วันที่สาม       ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) – ตลาดทงแดมุน          เช้า,เที่ยง,เย็น                                                                         

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3) 

  น าท่านเดินทางสู่  ป้อมปราการฮวาซอง(Hwaseong 

Fortress)เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตั งแต่ยุคโจซอน เป็นป้อม

ปราการประจ า เขต  Suwon-si ของจั งหวั ด เคี ย ง กี โ ด

(Gyeonggi-do) เพ่ือเป็นรากฐานส าหรับการสร้างเมืองใหม่ใน

บริเวณนี  ก าแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร 

มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม

ที่ยิ่ ง ใหญ่และงดงาม รวมทั งศาลาที่ชื่ อว่า  Hwahongmun ด้วย  ปัจจุบันป้อมนี ได้รับการสถาปนา

โดย UNESCO ให้เป็น มรดกโลก 



 

 
 

 

จากนั นน าท่านเดินทางสู่  สวนสนุกเอเวอร์

แลนด์ ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” 

สวนเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ

ประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบ

ไปด้ วย  Global Fair, American Adventure, 

Magic Land European Adventure แ ล ะ 

Equatorial Adventure การท่องเที่ยวภายใน

สวนสนุกแห่งนี  แนะน าว่า ควรขึ นรถบัสท่องไป

กับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่

ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข และชมความน่ารักของหมีที่   สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึง

ใหญ่น้อย จากนั นทดลองสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัดชาร์ป โรงหนัง

สามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น หรือท่านสามารถเดินไปชมเทสกาลดอกไม้ที่จัดได้อย่างสวยงาม

เป็นสวนขนาดใหญ่ชมดอกไม้หลากสีสันสวยงาม  

เดินทางช่วง 14มี.ค–4พ.ค ได้ชมเทศกาล Everland Tulip Festival  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (ม้ือที่4) เมนูคาลบี้:หมูย่างเกาหลีเป็นอาหารพื นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและ

เป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยน าหมูส่วนที่ติดกับกระดูก น าไปย่างบนเตาถ่าน

แบบดั งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ     

จากนั นน าท่านเดินทางสู่กรุงโซล 

น าท่านไป ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น

ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื อใน

ราคาพิเศษหลังจากนั นพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่า

ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน อิสระให้ท่านช๊อปปิ้ง

ห้างสรรพสินค้ากว่า 10แห่ง ที่บางห้างเปิดตลอด 24 ชั่วโมง เช่น 

MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB  

ท่านสามารถเลือกซื อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี่ อาทิเช่น  

 



 

 
 

 

เสื อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงเท้า ผ้าพันคอ ในราคา

เกาหลี อย่างแท้จริง 

ค่ า บริการอาหารค่ า(ม้ือที่5) เมนูไก่ตุ๋นโสม:เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพต้นต ารับชาววัง เสิร์ฟในหม้อดิน 

ท่ามกลางน  าซุปที่ก าลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดก าลังเหมาะ ผ่านการเลี ยงจนอายุได้ 45 วัน แล้วน าเครื่อง

ยาจีน พร้อมด้วยข้าวเหนียวใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เนื อไก่ล่อนจนสามารถรับประทานได้อย่าง

สะดวก เพ่ิมรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทป่น  

 จากนั นน าท่านเดินทางสู่ที่พัก ที่พัก:VIP HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน: 

 (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วัน ก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สี่            พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ใสชุดฮันบก - พระราชวังเคียงบ็อค - ท าเนียบประธานาธิบดีหรือบลูเฮาส์ - 

โซลทาวเวอร์ -ช้อปปิ้งเมียงดง                                                               เช้า,เที่ยง,//                                                                     

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 6)  

ระหว่างเดินทางผ่านชม จากนั น น าท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี 

ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุง

ร่างกาย หรือสามารถซื อเป็นของฝากจาก

ประเทศเกาหลี จากนั นน าท่านเดินทางสู่ร้าน

สมุนไพร RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัด

จากน  ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย 

ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุล

ในร่างกาย  จากนั นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์

สาหร่าย จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการท า

สาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นก าเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั นตอนการผลิตสาหร่ายที่ใหม่ทุกวันให้

ท่านจะได้เลือกชิมผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ มลองและเลือกซื อเพ่ือให้ท่านได้ใส่ชุด

ประจ าชาติเกาหลี “ฮันบก”และถ่ายรูปภาพความประทับใจน ามาเป็นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแห้ง,สาหร่าย

ย่างเป็นมาต้นก าเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั นตอนการผลิตสาหร่ายที่ใหม่ทุกวันให้ท่านจะได้เลือกชิม

ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ มลองและเลือกซื อเพ่ือให้ท่านได้ใส่ชุด 



 

 
 

 

 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน(ม้ือที7่)เมนูบิบิมบับ:ข้าวย าเกาหลี กับ ซุป สุกี สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ 

ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื อหมูสไลด์น  าซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู 

ชาบู พร้อมข้าวสวย   

บ่าย จ า ก นั น น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง ผ่ า น ช ม  ท า เ นี ย บ

ประธานาธิบดีหรือบลูเฮาส์ และชม พระราชวังเคียง

บ็อค พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้าง

ขึ นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็น  ศูนย์กลางการปกครอง

ในสมัยโบราณโดยเป็นทั งที่ประทับและฐานอ านาจของ

พระ   เจ้ าแทจอนและต่อเนื่ องมาถึ งกษัตริ ย์ ใน

ราชวงศ์โชซอนพระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ นมาเพ่ือ

เป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ นคั่นเพ่ือต้องการแสดง

นัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนี ได้ถูกรื อถอนไปในโอกาส

ครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญี่ปุ่นในเขตพระราชวังยังมีพระต าหนักเคียวฮเวรู เป็นอาคารสองชั น ตัวพระ

ต าหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน  าที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึ นเพ่ือใช้เป็นสถานที่ส าหรับจัดงานเลี ยง

พระราชทาน 

 เดินทางไปย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีดัง MY NAME IS KIM SAM SOON 

และ  BOY OVER FLOWER ที่ “นัมซาน” ภูเขาแห่งเดียวที่ตั งอยู่ใจกลาง

กรุงโซลบนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุด

ในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน  าทะเล น าท่านสู่ NAMSAN 

VIEW  POINT ให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี 

นิยมมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็ม

ไปด้วย กุญแจหลากหลายสี (ไม่รวมค่าลิฟท์) ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่

แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย  

น าท่านเดินทางสู่ คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) เป็นคลองที่มีมาตั งแต่สมัยโบราณตั งแต่ยุคของ

ราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี ความยาว ประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล 

 



 

 
 

 

จากนั นน าท่านชมแหล่งช้อปปิ้งปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,

แว่นตา,เครื่องส าอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็น

โทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื ออย่างเต็มที่  ถึง

เวลาน าท่านเดินทางช้อปปิ้งที่ เมียงดง หรือ สยามส

แควร์เกาหลีท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุด

ของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสื อผ้า รองเท้า 

กระเป๋า เครื่องประดับ ทั งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, 

ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องส าอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, 

THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ ม

ลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่นี   และKRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสนอร่อย 

อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช๊อปปิ้ง 

 น าท่านเดินทางสู่ที่พัก ที่พัก:VIP HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน: 

                        (ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่ห้า          ช้อปปิ้งย่านฮงแด - 934 King's cross cafe - ร้านละลายเงินวอน                   เช้า,เที่ยง,// 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม (ม้ือที่ 9)  

จากนั น น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่

ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน  าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรฮ๊อกเกตนามูนี  เป็นที่

นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจาการดื่ม

แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา  

จากนั นพาท่านชม ชมโรงงานพลอยสีม่วง (AMETHYEST FACTORY) เป็นของน าโชคของชาวเกาหลี

ซึ่งมี แหล่งก าเนิดใน ประเทศเกาหลี คนเกาหลีมี ความเชื่อว่า เป็นพลอยน าโชค  น าความโชคดีมาให้แก่ผู้

ที่มีไว้ครอบครอง    

 



 

 
 

 

น าท่าน ช้อปปิ้งย่านฮงแด เป็นย่านช้อปปิ้ง

บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก น า

ท่ านไปถ่ายรูปที่   934 King's cross คา

เฟ่ธีม"แฮร์รี่  พอตเตอร์" คาเฟ่เกาหลี ที่

แฟนๆ แฮร์รี่ ห้ามพลาด พาเหล่าสาวกแฮรี่

ได้เข้าไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆ 

พร้อมพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย(ไม่รวมค่า

เครื่องดื่ม)และอิสระช๊อปปิ้งสินค้าในย่านนี ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื อผ้าที่

ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องส าอาง เช่น เสื อผ้า กระเป๋า รองเท้า 

ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆและยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไปเช่น 

EVISU,ZARA อีกทั งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาด

ศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและ

ร้านอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอีกด้วย  

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน (ม้ือที่ 10) เมนูจิมดัก(Jimdak):ไก่ตุ๋นซีอ๊ิวเกาหลี ผสมกับวุ้นเส้นที่เหนียวนุ่ม

หัวหอมใหญ่ รสชาติคล้ายไก่พะโล้ของไทยแต่จะเผ็ดกว่านิดหน่อย เป็นเมนูชื่อดังจากเมืองอันดง 

ได้เวลาน าท่านสู่สนามบินอินชอน น าท่านสู่ สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ 

SUPER MARKET ซึ่งท่านสามารถเลือกซื อสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน 

(มามา่สไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น  าจิ มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม้ตาม

ฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย   

จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอินชอน  

 

วันที่หก         ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง                                                                                   

01.05 น.   เดินทางกลับโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ703  

(ไม่มีบริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง ท่านสามารถสั่งซื อได้ตามอัธยาศัยกับพนักงานต้อนรับบนเครื่อง)  

04.40 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 



 

 
 

 

หมายเหตุ:รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ 
กรุณาแจ้งบริษัท ก่อนท าการจอง มิฉะนั้น บริษัทฯ มิสามารถรับผิดชอบใดใด ทั้งสิ้น 

ราคาทัวร์รวม ราคาทัวร์ไม่รวม 

- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั นประหยัดพร้อมค่าภาษี
สนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
เลื่อนวันกลับได้ ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั น)ที่นั่งเป็นไป
ตามสายการบินจัดสรรตามกรุ๊ปทัวร์ ไม่สามารถระบุได้ 

- ค่าอาหารทุกมื อ ตามท่ีระบุในรายการ 

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 

- ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน ตาม
โรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า 

- ค่ายานพาหนะน าเที่ยวตามรายการ 

- ค่ าน้ าหนั กสั มภาระสายการบิน  THAI AIR ASIA X 
(XJ)ก าหนดน  าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องไป-กลับ 
ท่านละ 20กก สัมภาระถือขึ นเครื่อง(Carry on) 7กก. 

- ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว  

- นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ(เก็บเพ่ิม 800บาท) 

- ค่ าหั วหน้ าทั ว ร์ น าท่ านท่ อง เที่ ย วตลอดรายการ ใน
ต่างประเทศ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง การชดเชยอุบัติเหตุส่วน
บุคคลกรณเีสียชีวิตสูญเสีย   อวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพ
ถาวรสิ น เชิ ง  1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ อ
อุบัติเหตุแต่ละครั ง500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่
รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพ
เพิ่มได้ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่า
โทรศัพท์ส่วนตัว , ค่าซักรีด , มินิบาร์ ในห้อง , 
รวมถึ งค่ าอาหาร  และเครื่ องดื่ มที่ สั่ ง เ พ่ิ ม
นอกเหนือรายการ  

- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 
วอนหรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทั งทริป 
(ช าระค่าทิปที่สนามบินวันเช็คอิน)  ส าหรับ
หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ 

- ค่าน  าหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินจากสาย
การบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) ,  ค่าประกัน
กระเป๋ากรณีเกิดการช ารุดเสียหาย 

- ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบ

ประจ าตัวคนต่างด้าว 3)ใบส าคัญถิ่นที่อยู่  4)

ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก

(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯ

จะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ าย

ค่าบริการต่างหาก 

(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือ

เดินทางต้องท าเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อน

จะยื่นวีซ่า) 



 

 
 

 

ที่นั่ง Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เที่ยว 

เป็นที่นั่งที่มีพื นที่ว่างที่มากกว่าที่นั่งมาตรฐาน ด้วยพื นที่วางขาท่ีกว้างเป็นพิเศษ มีพื นที่พอที่จะสามารถยืด

ขาได้อย่างเต็มที่ 

 

 

 

 ที่นั่งพรีเมี่ยม ที่นั่ง Hot Seat ที่นั่งมาตรฐาน โซนปลอดเสียง ประตูทางออก ที่นั่งทารก

ห้องน้ า 

**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื อน  าหนักเพ่ิม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันพร้อมช าระค่าน  าหนัก** 

- ซื อน าหนักเพ่ิม  5 กก.  ช าระเพ่ิม 500  บาท  

- ซื อน  าหนักเพ่ิม  10 กก.  ช าระเพ่ิม 1,000 บาท 

- ซื อน  าหนักเพ่ิม 20กก.  ช าระเพ่ิม 2,000 บาท  
 

ประกาศส าคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้

จัดได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือ

ใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย

และประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน  

 

*ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ นของภาษีน  ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน * 

 

หมายเหตุส าคัญ : ราคาและค่าบริการเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อช าระเงินค่าจองทัวร์  ค่าทัวร์  

มิสามารถเปลี่ยนแปลง วันเดินทาง ชื่อผู้เดินทาง และ/หรือ ยกเลิก เลื่อนวันเดินทาง ขอคืนเงินมัดจ า ค่าทัวร์ได้ทุกกรณี และ 

กรณีท่ีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยเครื่องบินภายใน กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนที่ท าการจองตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั น บริษัทฯไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางโดยจ านวนสมาชิกไม่ถึง 20 ท่าน บริษัทฯแจ้งท่านก่อนการ 



 

 
 

 

เดินทาง 7 วัน โดยคืนเงินค่าทัวร์ให้กับท่านทั งหมด หรือเลื่อนการเดินทางในช่วงการเดินทางอ่ืน และค่าบริการนี รับเฉพาะ

นักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั น และกรณีที่ท่านเมื่อเดินทางถึงแล้วไม่ท่องเที่ยวพร้อมคณะบริษัทฯขอเรียกช าระเงินเพิ่มท่านละ 

300 USD   ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้าย

ช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะ

ทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

 

ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด 

ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ท าให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้า

ประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆที่เกิดขึ นด้วย ฉะนั น ลูกค้าจะต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นที่ทางประเทศนั นๆเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นใน

ทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั งนี  ขึ นอยู่ทาง

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้   **ตม. 

ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมืองเรียก

สัมภาษณ์นั น ขึ นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริษัททัวร์ ไม่สามารถ

เข้าไปแทรกแซงได ้

 

เงื่อนไขในการจอง มัดจ าท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน  และ ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วันล่วงหน้า (การ
ไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือ
ยกเลิกการเดินทาง)   
**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)  

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและ

เข้าเมืองท่าน** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ** 

 

เอกสารใช้ในการเดินทาง  

 



 

 
 

 

- หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน **กรณีท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนังสือ
เดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง  หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาอังกฤษ (ต าแหน่ง,เงินเดือน) 

- ส าเนาบัตรพนักงาน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมเซ็นส าเนาถูกต้อง 

- กรณีท่ีท่านเป็นเจ้าของกิจการกรุณาเตรียมส าเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อท่านพร้อมเซ็นรับรองส าเนา 
-    กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ 

-    การเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติมนี เพ่ือประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่านที่ทางบริษัทจะได้   

     แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบเพื่อให้ค าแนะน าท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้ 

 

การยกเลิกการจอง:เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ต๋ัวเครื่องบินเป็นราคาแบบซื อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจ า หรือ 

ค่าทัวร์ทั งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั งสิ น  

 

หมายเหตุ 

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัทฯ 

และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ นก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั งหมด  



 

 
 

 

7. รายการนี เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประ เทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั งนี ขึ นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั งสิ นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั น  

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE กรณโีรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการ

จัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเกาหลี หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้เวลาใน

การท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ

ความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

14. บริการน  าดื่มวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน เริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่5ของการเดินทางรวมจ านวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบัสน าเที่ยวเกาหลี ตามกฎหมายของประเทศเกาหลี มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทั งนี ขึ นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม

สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว 

ตาม พ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านั น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัท

ฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์  



 

 
 

 

(ท่านสามารถซื อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้

ละเอียด) 

17. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 

 

*************************************** 

 


