
 

 

 

 

  

 

  
 

ช่วงเวลาเดนิทาง  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2562 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

WONDERFUL KOREA 
เกาหล ี– มวลดอกไม้สีชมพู 

6วนั 3คนื 

ไฮไลท์!!!  
 ชมเทศกาลดอกซากรุะบานที ่ถนนยออโิด (เฉพาะช่วงทีจ่ัดเทศกาลชมดอกซากรุะ)  
 เดินเล่นบนเกาะ Floting Island เกาะลอยน า้พลงังานแสงอาทติย์ 
 ตามรอยซ่ีร่ียส์ช่ือดัง สัมผัสบรรยากาศทวสนบนเกาะนาม ิ
 ชมสวน The Garden of the Morning Calm ทีเ่ต็มไปด้วยพนัธ์ุไม้และดอกไม้มากกว่า 5,000 ชนิด 
 สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
 แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ที ่Seoullo 7017 
 ชมความงดงามของ พระราชวงัฮวาซอง พระราชวังขององค์รัชทายาท 
 ลิม้รสอาหารพืน้เมอืงสไตล์เกาหลแีท้ๆ 

ราคาเร่ิมต้น 

15,800.- 
บาท / ท่าน 



 

 

วนัแรก ท่าอากาศยานดอนเมอืง  

23.30 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานกอนเมอืง ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบิน THAI AIR ASIA X เจา้หนา้ท่ี
คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนข้ึนเคร่ือง 
 

วนัที่สอง สนามบินอนิชอน – เกาะนาม ิ– ชมสวน The Garden of the Morning Calm – Soyanggang Sky Walk 

02.50 น. เดินทางสู่ ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 700 (บริการอาหารและ
เคร่ืองดืม่บนเคร่ือง)  

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
ใหเ้ป็นเวลาทอ้งถ่ิน เพ่ือสะดวกในการนดัหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
จากนั้นน าท่านข้ึนรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางไป รับประทานอาหารเท่ียง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร --- พูลโกก ิ(สุกีก้ึง่น า้กึง่แห้ง) 
บ่าย น าท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทศัน์ซ่ึงเคยใชเ้ป็นสถานท่ีถ่ายท าละครทีวี “WINTER LOVE 

SONG” อนัโด่งดงัไปทัว่ทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามิน้ีมีรูปร่างคลา้ยใบไม ้ท่ีลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้ าฮนั 
ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเท่ียวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลาง
แมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้า ผา่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่ริมฝ่ังเพ่ือชมบรรยากาศโรแมนติค
ใตเ้งาไม ้พร้อมมีเวลาใหท่้านไดเ้ก็บโลเคชัน่ประทบัใจ ใหท่้านไดอิ้สระเลือกชมฟาร์มเล้ียงนกกระจอกเทศซ่ึงตั้ งอยู่
บนเกาะ หรือ จะเลือกข่ีจกัรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอธัยาศยัจนไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนามิ  จากนั้น
เดินทางสู่ เดอะการ์เด้น ออฟ มอร์น่ิง คาล์ม  (The Garden of Morning Calm) คือสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ท่ีเปิด
ให้บริการนักท่องเท่ียวตลอดทั้งปี โดยสวนนั้นตั้ งอยู่ในเขตเมืองในเมืองกาพยอง (Gapyeong) จังหวดัเกียงกิโด 
(Gyeonggi-do) ประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงท่ีน่ีถือไดว้่าเป็นสวรรคส์ าหรับช่างภาพ ครอบครัว และคู่รัก ท่ีมกัจะมาพกัผ่อน
รวมทั้งถ่ายภาพสวยๆท่ีน่ีเสมอ เน่ืองจากสวนแห่งน้ีเต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพรรณ ท่ีส่งกล่ินหอมหวานอบอวลไปทัว่
ทั้งสวน รวมถึงหมู่ตน้สนมากมายท่ีมอบทศันียภาพแห่งความงามท่ีไม่เหมือนท่ีไหน เป็นสวนสวยท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนท่ี 
30000 ตารางเมตร ท่ีน่ีเปิดให้เขา้ชมตลอดทั้งปี เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ีน่าสนใจในจงัหวดัคยองกีโด สวนน้ีเป็นสวน
ส่วนตวัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศเกาหลีเป็นพ้ืนท่ีทางศิลปะท่ีมีความสมดุลระหว่างความสวยงามตามธรรมชาติ กบั
แนวคิดของเกาหลี และท่ีน่ีดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าเท่ียวกนัมาถึง 600,000 คนต่อปี ดว้ยวตัถุประสงคคื์อ เพ่ือส่งเสริม
ความงามของดอกไมแ้ละพืชเกาหลีไปทัว่โลก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Soyanggang Sky Walk (สะพานกระจกใส) 
ท่ีอยูใ่นเมืองชุนชอน จงัหวดัคงัวอน มาพิสูจนค์วามหวาดเสียวกนั โดยสะพานโซยงักงัเป็นสะพานกระจกใสท่ีมีความ
ยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาท่ีเดินอยู่บนสะพานแห่งน้ีจะสามารถมองเห็นวิวดา้นล่างใตส้ะพานท่ีเป็น
ทะเลสาบไดอ้ย่างชดัเจน ท าเอาคนท่ีกลวัความสูงถึงกบัเข่าอ่อนเลยทีเดียว จุดวดัใจอีกหน่ึงบทพิสูจน์คือการเดินขา้ม
สะพานท่ียาว 156 เมตร  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงซูวอน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ---ดคัคาลบี ้(ไก่ผดัเผด็บาร์บีคิว) 
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม CENTRAL PLAZA หรือเทียบเท่า 
 



 

 

วนัที่สาม พระราชวังฮวาซองแฮงกุง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC SHOP – SEOUL TOWER (ไม่รวมขึน้ลิฟต์) - 
Floating Island 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม พระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง พระราชวงัขององคช์ายรัชทายาท  แฮงกุงเป็นพระราชวงัท่ีพระราชวงศจ์ะมา

ประทบัเม่ือเสด็จออกจากเมืองหลวง พระราชวงัแห่งน้ีตั้งอยู่ในป่าฮวาซองในซูวอนและเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่เป็น
อนัดบัท่ีสองในช่วงสมยันั้น นอกจากนั้นยงัไดรั้บการขนานนามวา่เป็นพระราชวงัท่ีมีความงดงามและมีประวติัศาสตร์
ท่ียาวนาน เรือนหลกัของพระราชวงัคือห้องโถงพงซูดงั ปรากฏใน “Love in the Moonlight” เป็นท่ีประทบัขององค์
ชายรัชทายาท ในตอนท่ี 2 ขนัทีจงั(แสดงโดยอีจุนฮยอก) แนะน าราอนใหรู้้จกักบัเรือนแห่งน้ีซ่ึงกคื็อท่ีประทบัขององค์
ชายรัชทายาท พระราชวงัฮวาซองแฮงกุงไดป้รากฏอยู่ในซีรีส์ในตอนท่ี 3 ท่ีราอนโดนพระมเหสีคิม(แสดงโดยฮนัซู
ยอน)ลงโทษ น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่าดิสนียแ์ลนดเ์กาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีบริษทัซมัซุงเป็นเจา้ของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ใหท่้านไดอิ้สระเท่ียวชมท่องไปกบัโลก
ของสตัวป่์าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกท่ีน่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข 
ชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างดี หรือเขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซ่ึงจะ
ปลูกดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยงัสามารถสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทวัร์ รถไฟเหาะและ
หนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ่ึ้งก าลงับานสะพร่ังอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - 
เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกนัยายน เป็น
สวนดอกลิลล่ี, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ท่ีจดัตาม
ตารางประจ าวนัดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเคร่ืองเล่นไม่จ ากดัรอบ เลือกชมและเลือกซ้ือช้
อบป้ิงในร้านคา้ของท่ีระลึกต่างๆอยา่งมากมาย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร --- คาลบี ้(หมูย่างเกาหล)ี 
บ่าย น าท่านชม COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางช่ือดงัของเกาหลี อาทิ Rojukiss, Missha เป็นจนสมควรแก่เวลา

น าท่านเดินทางไปท่ี “นมัซาน” ภูเขาแห่งเดียวท่ีตั้งอยูใ่จกลางกรุงโซลบนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER (ไม่รวมขึน้
ลิฟต์) 1ใน 18 หอคอยเมืองท่ีสูงท่ีสุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้ าทะเล น าท่านชม เกาะ Floating 
Island เกาะลอยน ้ าพลงังานแสงอาทิตย ์เป็นเกาะเทียมสามเกาะตั้งอยู่ริมแม่น ้ าฮนั ตั้งอยู่ทางดา้นขวาของสะพาน 
Banpo Bridgeขา้งในมีทั้งท่ีจดันิทรรศการร้านอาหารและอ่ืนๆ ทั้งสามเกาะเดินเช่ือมต่อกนัได ้ตอนกลางคืนเปิดไฟ
แลว้สวยมาก บรรยากาศดี เหมาะกบัการเดินเล่นสบายๆ อยูติ่ดกบัสะพานบนัโพ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  --- ซัมแกทัง (ไก่ตุ๋นโสม)  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ส่ี ศูนย์โสมรัฐบาล – RED PINE – พพิธิภัณฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดฮันบก – วดัโชเกซา – คลองชองเกชอน – DUTY FREE 
ช้อปป้ิงเมยีงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจร

ชีวิตของโสมพร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพ่ือน าไปบ ารุงร่างกาย 



 

 

หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศ
เกาหลีซ่ึงจะใชต้น้สนเขม็แดงจากยอดเขาท่ีประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยีพร้อมกบัการวิจยัท่ีประเทศ
เกาหลีใตอ้อกมาเป็นน ้ามนัสนเขม็แดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต ์โดยกว่าจะมา
เป็นน ้ ามนัสนเข็มแดงได ้1 แคปซูลตอ้งใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 277 กิโลกรัม มาสกดัเอาน ้ ามนัมาผลิตและวิจยั
ออกมาเป็นน ้ามนัสนน้ี จากนั้นน าท่านชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย จดัแสดงเร่ืองราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวติั
ความเป็นมาตน้ก าเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั้นตอนการผลิตสาหร่ายท่ีใหม่ทุกวนัใหท่้านจะไดเ้ลือกชิมผลิตภณัฑ์
ท่ีท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติใหล้ิ้มลองและเลือกซ้ือเพ่ือ  ใหท่้านไดใ้ส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮนับก”และถ่าย
รูปภาพความประทบัใจน ามาเป็นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแหง้, สาหร่ายย่าง น าท่านสู่ วัดโชเกซา (Jogyesa Temple)
หรือท่ีคนไทยเรียกว่า “วดัพระยิ้ม” ในอดีตนั้นวดัแห่งน้ีเป็นเหมือนศูนยก์ลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซ่ึง
เป็นวดัเก่าแก่และมีช่ือเสียงเป็นอย่างยิ่ง เม่ือเดินเขา้มาในวดัน้ีส่ิงแรกท่ีจะสังเกตุเห็นก็คือตน้ไมใ้หญ่ท่ีดา้นหนา้ประตู
ทางเขา้ มีความสูงถึง 26 เมตร ส่วนอาคารหลกัของวดันั้นมีอายุมากกว่า 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ช่ือว่า 
Daeungjeon สร้างข้ึนในปี 1938 ภายในมีพระประธานสีทองขนาดใหญ่ 3 องค ์ซ่ึงชาวเกาหลีเช่ือกนัว่ามีความศกัสิทธ์ิ 
จึงนิยมไปนมสัการในวนัส าคญัต่างๆ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร --- บิบิมบับ (ข้าวย าเกาหล)ี 
บ่าย จากนั้น น าท่านไปชม แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ที่ Seoullo 7017 เกิดจากการปรับทัศนียภาพของถนน

ยกระดบัท่ีเกือบจะถกูทุบท้ิงบริเวณ Seoul Station ใหก้ลายมาเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า น าท่านเดินทางสู่ คลองชองก
เยชอน (Cheonggyecheon) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า คลองชองเกชอน หรือ ชองเคยอน เป็นคลองท่ีมีมาตั้งแต่สมยั
โบราณตั้งแต่ยุคของราชวงศโ์ชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี ความยาว ประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล
จากนั้นพาท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตีฟ้รี โดยท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าใหท่้านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ 
น ้าหอม เส้ือผา้   เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ จากนั้นใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งช็อปป้ิงข้ึน
ช่ือและสถานท่ีรวมแฟชั่นชั้นน าของกรุงโซลหรือท่ีคนไทยรู้จกักนัในช่ือสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกบัสินคา้
วยัรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองส าอางยี่ห้อดังๆอย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเส้ือผา้แฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผา้ใบเก๋ๆ, นอกจากน้ียงัมี
ร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซ่ึงท่ีน่ีจะมีวยัรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมายในแต่ละวนั 

ค ่า อสิระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 
น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – AMETHYEST FACTORY – ถนนซากุระยออิโดะ – ช้อปป้ิงย่านฮงแด – HYUNDAI 
OUTLET – SUPER MARKET 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 เดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูง

เหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมลด็พนัธ์ุของสมุนไพรฮ๊อกเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วย
ดูแลตบัใหแ้ข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนยออิโดะ (Yeouido’s Streets) (เฉพาะช่วงซากุระบาน) ถนนซากุระแห่งกรุงโซลมีตน้
ซากรุะกวา่ 1,400 ตน้ในบริเวณน้ีซ่ึงในเดือนเมษายนในแต่ละปีจะมีการจดัเทศกาลดอกซากรุะณถนนสายน้ีท่านจะได้



 

 

สัมผสัสีสันแห่งดอกซากุระพร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติคในยามเยน็ถนนสายน้ีก็จะยิ่งคึกคกัมี
กิจกรรมร่ืนเริงหลากหลายและมีดวงไฟประดบัประดาตดักบัสีขาวอมชมพูของดอกซากุระท่ีสวยงาม จากนั้นพาท่าน
ชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสีม่วง เป็นของน าโชคของชาวเกาหลีซ่ึงมี แหล่งก าเนิดใน ประเทศ
เกาหลี คนเกาหลีมี ความเช่ือวา่ เป็นพลอยน าโชค น าความโชคดีมาใหแ้ก่ผูท่ี้มีไวค้รอบครอง   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  --- จมิดกั (ไก่อบซีอิว๊ด า) 
บ่าย น าท่าน ช้อปป้ิงย่านฮงแด เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮงอิก สินคา้ในยา่นน้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้

วยัรุ่นท่ีทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเส้ือผา้ท่ีออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลี รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองประดับ 
เคร่ืองส าอาง เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของก๊ิฟชอ้ป เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะไม่แพก้นัก็คือขนมต่างๆ และยงัมีร้าน
แบรนดเ์นมอยูท่ัว่ไป เช่น EVISU, ZARA อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอร่ี ร้านคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ 
คลบั ตลาดศิลปะ และร้านอาหารท่ีน่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอาย ุ20-30 ปีท่ีนิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้ และร้านอาหาร
ต่างๆ กย็งัไม่แพงอีกดว้ย ซ่ึงจะคึกคกัเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะร้านคา้แต่ละร้านจะทยอยเปิดใหบ้ริการ 
น าท่านชอ้ปป้ิง HYUNDAI OUTLET มีร้านคา้หลากหลายกว่า 165 ร้านคา้ และมีสินคา้ดงัมากมายหลายยี่ห้อ เช่น 
Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสินคา้จะมีการจดัลดราคา 30-80% 
จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนท่ี ร้านค้าสนามบิน ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ พ้ืนเมืองเป็นการส่งทา้ยก่อนอ าลา
เกาหลี อาทิ บะหม่ีชินราเมียน อดูง้ กิมจิ ลกูอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้าจ้ิมหมยูา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม ้ใน
ราคาพิเศษ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  --- ชาบู ชาบู  
 เวลาสมควรน าทุกท่านเดินทางกลบัสู่ สนามบินอนิชอน 
  

วนัที่หก สนามบินอนิชอน – ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

01.05 น. น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)   เที่ยวบินที่ XJ 703 (ไม่ม ีบริการอาหาร
และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

04.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 
-------------------------------------------------- 

หากท่านทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจากสายการบิน 
อาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ข้อควรควรทราบ : 

 การลงร้านสินค้าพืน้เมอืง หรือร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มผีลต่อราคาทัวร์ที่เสนอ จงึขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า 
จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง 

12-17 มีนาคม 2562 15,800 15,800 15,800 15,800 4,500 

13-18 มีนาคม 2562 16,800 16,800 16,800 16,800 4,500 

15-20 มีนาคม 2562 16,800 16,800 16,800 16,800 4,500 

20-25 มนีาคม 2562 16,800 16,800 16,800 16,800 4,500 

22-27 มีนาคม 2562 16,800 16,800 16,800 16,800 4,500 

26-31 มีนาคม 2562 16,800 16,800 16,800 16,800 4,500 

27 มีนาคม – 01 เมษายน 2562 16,800 16,800 16,800 16,800 4,500 

29 มีนาคม – 03 เมษายน 2562 16,800 16,800 16,800 16,800 4,500 

03-08 เมษายน 2562 21,800 21,800 21,800 21,800 4,500 

05-10 เมษายน 2562 21,800 21,800 21,800 21,800 4,500 

09-14 เมษายน 2562 25,800 25,800 25,800 25,800 4,500 

10-15 เมษายน 2562 25,800 25,800 25,800 25,800 4,500 

12-17 เมษายน 2562 25,800 25,800 25,800 25,800 4,500 

16-21 เมษายน 2562 17,800 17,800 17,800 17,800 4,500 

17-22 เมษายน 2562 18,800 18,800 18,800 18,800 4,500 

19-24 เมษายน 2562 17,800 17,800 17,800 17,800 4,500 



 

 

23-28 เมษายน 2562 18,800 18,800 18,800 18,800 4,500 

24-29 เมษายน 2562 18,800 18,800 18,800 18,800 4,500 

26 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2562 18,800 18,800 18,800 18,800 4,500 

28 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562 19,800 19,800 19,800 19,800 4,500 

30 เมษายน – 05 พฤษภาคม 2562 19,800 19,800 19,800 19,800 4,500 

03-08 พฤษภาคม 2562 16,800 16,800 16,800 16,800 4,500 

07-12 พฤษภาคม 2562 16,800 16,800 16,800 16,800 4,500 

10-15 พฤษภาคม 2562 16,800 16,800 16,800 16,800 4,500 

15-20 พฤษภาคม 2562 15,800 15,800 15,800 15,800 4,500 

17-22 พฤษภาคม 2562 15,800 15,800 15,800 15,800 4,500 

22-27 พฤษภาคม 2562 15,800 15,800 15,800 15,800 4,500 

24-29 พฤษภาคม 2562 15,800 15,800 15,800 15,800 4,500 

29 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2562 15,800 15,800 15,800 15,800 4,500 

***  ราคาทารก [ เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ขวบ ] 5,000.-  / ทา่น *** 

 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 
 
อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 



 

 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาต น า้หนักไม่เกนิ 20 กก.   
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ ไม่รวมประกนัสุขภาพ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทปิพนักงานขับรถ ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท/ท่าน/ทปิ (ขออนุญาตเรียกเกบ็ทีส่นามบนิวนัแรก / เดก็

เกบ็เท่าผู้ใหญ่) 

เงือ่นไขการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลือ่นการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีที่มผีู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้

ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯโดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่
สมคัรมาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั 
ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง วนัละ 300 USD 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 

 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงนิมัดจ าภายใน 2 วนันับจากวนัที่จอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 

o เกาหล ีท่านละ 10,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 21 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 



 

 

 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 
เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 

 
ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ
บินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคา
ขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตาม
ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 

เงือ่นไขการยกเลกิ 
1. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้ เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วนั เกบ็เงินมดัจ าทั้งหมด 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ ต่อท่าน 
4. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเลิกการเดินทางในวนัเดินทาง,ถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ้ ไม่มีการคืน

เงินทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ินในกรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง 
ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ท่านละ 10,000 บาทและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

6. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล ท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่น
ตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight  จะไม่มี
การคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

  

ข้อมูลควรทราบ : 

 เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี 

และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการ

เดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ

ใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่ว่า

กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 


