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WONDERFUL KOREA 
เกาหล ี– TULIP FESTIVAL 

6 วนั 3 คนื 

ไฮไลท์!!!  
 ชมเทศกาลเทศกาลดอกทิวลปิ ที ่EVERLAND TULIP FESTIVAL 2019  
 สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
 เดินเล่นบนเกาะ Floting Island เกาะลอยน า้พลงังานแสงอาทติย์ 
 ตามรอยซ่ีร่ียส์ช่ือดัง สัมผัสบรรยากาศเยน็สบายบนเกาะนาม ิ
 ชมสวน The Garden of the Morning Calm ทีเ่ต็มไปด้วยพนัธ์ุไม้และดอกไม้มากกว่า 5,000 ชนิด 
 แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ที ่Seoullo 7017 
 ชมความงดงามของ พระราชวงัฮวาซอง พระราชวังขององค์รัชทายาท 
 ลิม้รสอาหารพืน้เมอืงสไตล์เกาหลแีท้ๆ 

ราคาเร่ิมต้น 

14,900.- 
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 ผ่านดงตน้สน ดอกสน ตน้เกาลดั เลือกนัง่ท่ีมา้นัง่ริมฝ่ังเพ่ือชมบรรยากาศโรแมนติค
ใตเ้งาไม ้พร้อมมีเวลาให้ท่านไดเ้ก็บโลเคชัน่ประทบัใจ ใหท่้านไดอิ้สระเลือกชมฟาร์มเล้ียงนกกระจอกเทศซ่ึงตั้งอยู่
บนเกาะ หรือ จะเลือกข่ีจกัรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอธัยาศยัจนไดเ้วลาสมควรอ าลาเกาะนามิ  จากนั้น
เดินทางสู่ เดอะการ์เด้น ออฟ มอร์น่ิง คาล์ม  (The Garden of Morning Calm) คือสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ท่ีเปิด
ให้บริการนักท่องเท่ียวตลอดทั้ งปี โดยสวนนั้นตั้งอยู่ในเขตเมืองในเมืองกาพยอง (Gapyeong) จังหวดัเกียงกิโด 
(Gyeonggi-do) ประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงท่ีน่ีถือไดว้่าเป็นสวรรคส์ าหรับช่างภาพ ครอบครัว และคู่รัก ท่ีมกัจะมาพกัผ่อน
รวมทั้งถ่ายภาพสวยๆท่ีน่ีเสมอ เน่ืองจากสวนแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยดอกไมน้านาพรรณ 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) 
ท่ีอยู่ในเมืองชุนชอน 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(รวมบัตร)– COSMETIC SHOP – SEOUL TOWER (ไม่รวม
ขึน้ลฟิต์) - Floating Island 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม พระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง พระราชวงัขององคช์ายรัชทายาท  แฮงกุงเป็นพระราชวงัท่ีพระราชวงศจ์ะมา

ประทบัเม่ือเสด็จออกจากเมืองหลวง พระราชวงัแห่งน้ีตั้งอยู่ในป่าฮวาซองในซูวอนและเป็นพระราชวงัท่ีใหญ่เป็น
อนัดบัท่ีสองในช่วงสมยันั้น นอกจากนั้นยงัไดรั้บการขนานนามว่าเป็นพระราชวงัท่ีมีความงดงามและมีประวติัศาสตร์
ท่ียาวนาน เรือนหลกัของพระราชวงัคือห้องโถงพงซูดงั ปรากฏใน “Love in the Moonlight” เป็นท่ีประทบัขององค์
ชายรัชทายาท ในตอนท่ี 2 ขนัทีจงั(แสดงโดยอีจุนฮยอก) แนะน าราอนใหรู้้จกักบัเรือนแห่งน้ีซ่ึงกคื็อท่ีประทบัขององค์
ชายรัชทายาท พระราชวงัฮวาซองแฮงกุงไดป้รากฏอยู่ในซีรีส์ในตอนท่ี 3 ท่ีราอนโดนพระมเหสีคิม(แสดงโดยฮนัซู
ยอน)ลงโทษ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่า “ดิสนียแ์ลนดเ์กาหลี” สวนเปิดในหุบ
เขาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, 
Magic Land European Adventure และ Equatorial Adventure การท่องเท่ียวภายในสวนสนุกแห่งน้ี แนะน าวา่ ควรข้ึน
รถบสัท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ี ท่านจะพบวา่เจา้ป่าสิงโตและเสือสามารถ
อยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสุข และชมความน่ารักของหมีท่ี  สามารถส่ือสารกบัคนขบัไดอ้ย่างดีไม่ว่าจะตวัใหญ่มากถึง
ใหญ่นอ้ย จากนั้นทดลองสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบดัชาร์ป โรงหนงัสามมิติ 
บา้นผีสิง หมุนตีลงักาสองตลบ เป็นตน้   หรือท่านสามารถเดินไปชมเทสกาลดอกไมท่ี้จดัไดอ้ย่างสวยงามเป็นสวน
ขนาดใหญ่ชมดอกไมห้ลากสีสนัสวยงาม เดินทางช่วง 14มี.ค–4พ.ค ไดช้มเทศกาล Everland Tulip Festival  

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 BENIKIA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ ศูนย์โสม ซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีมีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ชมวงจร

ชีวิตของโสมพร้อมใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีท่ีสุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพ่ือน าไปบ ารุงร่างกาย 
หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศ
เกาหลีซ่ึงจะใชต้น้สนเขม็แดงจากยอดเขาท่ีประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใชเ้ทคโนโลยีพร้อมกบัการวิจยัท่ีประเทศ



 

 

เกาหลีใตอ้อกมาเป็นน ้ามนัสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต ์โดยกวา่จะมา
เป็นน ้ ามนัสนเข็มแดงได ้1 แคปซูลตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกดัเอาน ้ ามนัมาผลิตและวิจยั
ออกมาเป็นน ้ามนัสนน้ี จากนั้นน าท่านชม พิพธิภัณฑ์สาหร่าย จดัแสดงเร่ืองราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวติั
ความเป็นมาตน้ก าเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั้นตอนการผลิตสาหร่ายท่ีใหม่ทุกวนัใหท่้านจะไดเ้ลือกชิมผลิตภณัฑ์
ท่ีท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติใหล้ิ้มลองและเลือกซ้ือเพ่ือ  ใหท่้านไดใ้ส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮันบก”และถ่าย
รูปภาพความประทบัใจน ามาเป็นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแหง้, สาหร่ายยา่ง  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร --- บิบิมบับ (ข้าวย าเกาหล)ี 
บ่าย น าท่านสู่ วัดโชเกซา (Jogyesa Temple)หรือท่ีคนไทยเรียกว่า “วดัพระยิ้ม” ในอดีตนั้นวดัแห่งน้ีเป็นเหมือนศูนยก์ลาง

ของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซ่ึงเป็นวดัเก่าแก่และมีช่ือเสียงเป็นอย่างยิ่ง เม่ือเดินเขา้มาในวดัน้ีส่ิงแรกท่ีจะ
สังเกตุเห็นก็คือตน้ไมใ้หญ่ท่ีดา้นหนา้ประตูทางเขา้ มีความสูงถึง 26 เมตร ส่วนอาคารหลกัของวดันั้นมีอายุมากกว่า 
500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ช่ือวา่ Daeungjeon สร้างข้ึนในปี 1938 ภายในมีพระประธานสีทองขนาดใหญ่ 3 องค ์
ซ่ึงชาวเกาหลีเช่ือกนัว่ามีความศกัสิทธ์ิ จึงนิยมไปนมสัการในวนัส าคญัต่างๆ จากนั้น น าท่านไปชม แลนด์มาร์คแห่ง
ใหม่ของกรุงโซล ที่ Seoullo 7017 เกิดจากการปรับทศันียภาพของถนนยกระดบัท่ีเกือบจะถูกทุบท้ิงบริเวณ Seoul 
Station ใหก้ลายมาเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า น าท่านเดินทางสู่ คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) หรือเรียกอีก
ช่ือหน่ึงว่า คลองชองเกชอน หรือ ชองเคยอน เป็นคลองท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณตั้งแต่ยุคของราชวงศโ์ชชอน มีอายุ
มากกว่า 600 ปี ความยาว ประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซลจากนั้นพาท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี 
ดิวตี้ฟรี โดยท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน าให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น ้ าหอม เส้ือผา้   เคร่ืองส าอาง กระเป๋า 
นาฬิกา ฯลฯ จากนั้นใหท่้านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งช็อปป้ิงข้ึนช่ือและสถานท่ีรวมแฟชัน่ชั้นน าของ
กรุงโซลหรือท่ีคนไทยรู้จกักนัในช่ือสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกบัสินคา้วยัรุ่นมากมายหลากหลายยี่หอ้ไม่ว่าจะ
เป็นเคร่ืองส าอางยี่ห้อดังๆอย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเส้ือผ้า
แฟชัน่มีสไตล,์ รองเทา้ส้นสูงน่ารักๆ, รองเทา้ผา้ใบเก๋ๆ, นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซ่ึงท่ีน่ีจะมี
วยัรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตวักนัมากมายในแต่ละวนั 

ค ่า อสิระรับประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศัย 
น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม BINIKIA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ห้า ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – AMETHYEST FACTORY – ถนนซากรุะยออิโดะ – 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 
จากนั้ นพาท่านชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสีม่วง เป็นของน าโชคของชาวเกาหลีซ่ึงมี 
แหล่งก าเนิดใน ประเทศเกาหลี คนเกาหลีมี ความเช่ือวา่ เป็นพลอยน าโชค น าความโชคดีมาใหแ้ก่ผูท่ี้มีไวค้รอบครอง   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  --- จมิดกั (ไก่อบซีอิว๊ด า) 



 

 

บ่าย น าท่าน ช้อปป้ิงย่านฮงแด เป็นย่านชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮงอิก สินคา้ในย่านน้ีส่วนใหญ่เป็นสินคา้
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 

19-24 เมษายน 62 18,900 18,900 18,900 18,900 4,500 

23-28 เมษายน 62 18,900 18,900 18,900 18,900 4,500 

24-29 เมษายน 62 18,900 18,900 18,900 18,900 4,500 

26  เมษายน - 1 พฤษภาคม 62 18,900 18,900 18,900 18,900 4,500 

28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 62 19,900 19,900 19,900 19,900 4,500 

30 เมษายน - 5 พฤษภาคม 62 19,900 19,900 19,900 19,900 4,500 

3-8 พฤษภาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 4,500 

7-12 พฤษภาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 4,500 

10-15 พฤษภาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 4,500 

15-20 พฤษภาคม 62 16,900 16,900 16,900 16,900 4,500 

17-22 พฤษภาคม 62 15,900 15,900 15,900 15,900 4,500 

22-27 พฤษภาคม 62 15,900 15,900 15,900 15,900 4,500 

24-29 พฤษภาคม 62 15,900 15,900 15,900 15,900 4,500 

29 พฤษภาคม - 3 มถุินายน 62 14,900 14,900 14,900 14,900 4,500 

*เด็กทารก ช าระ 5,000 บาท/ท่าน 

 

**ราคานีส้ าหรับลูกค้าที่ถอืพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน!! ** 
**ส าเนาหนา้พาสปอร์ตผูเ้ดินทาง (*จะตอ้งมีอายเุหลือมากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอายนุบัจากวนัเดินทางไป-กลบั*) 

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษทัมิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายแุละด่านตรวจปฏิเสธการออกและเขา้เมืองท่าน***  

กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลกัฐานการโอนเงินมดัจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ** 

 
 
 



 

 

 
อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามท่ีระบุในรายการ (ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถเล่ือนวนั
กลบัได ้ตอ้งไป-กลบัพร้อมคณะเท่านั้น )ที่น่ังเป็นไปตามสายการบินจัดสรรตามกรุ๊ปทัวร์ ไม่สามารถระบุได้ 

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 
 ค่ายานพาหนะน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าน ้าหนกัสมัภาระ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) ก าหนดน ้าหนกัสัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองไป-กลบั ท่านละ 20กก. 

สมัภาระถือข้ึนเคร่ือง(Carry on) 7กก. 
 ค่าหวัหนา้ทวัร์น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย   อวยัวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวร

ส้ินเชิง 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง500,000บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ไม่รวมประกนัสุขภาพ 
ท่านสามารถสัง่ซ้ือประกนัสุขภาพเพ่ิมได ้

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ี
สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ค่าทิปคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ินท่านละ 50,000 วอนหรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป (ช าระค่าทิปท่ีสนามบินวนั
เช็คอิน) 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีท่ีท่านตอ้งการใบเสร็จรับเงินในนามบริษทัหรือตอ้งการใบก ากบัภาษี) 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีหนกัเกินจากสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.), ค่าประกนักระเป๋ากรณีเกิดการช ารุดเสียหาย 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว 

กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชี
เงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยื่นวีซ่าใหท่้านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก 
(ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 
 

ประกาศส าคญั รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว ค่าทวัร์ท่ีจ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระ

ให้กบัสายการบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตาม

รายการไม่ดว้ยสาเหตุใด หรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้  

ทางผูจ้ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินใหแ้ก่ท่าน  

*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 

 
 



 

 

หมายเหตุส าคญั : ราคาและค่าบริการเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือช าระเงินค่าจองทวัร์  ค่าทวัร์  
มิสามารถเปล่ียนแปลง วนัเดินทาง ช่ือผูเ้ดินทาง และ/หรือ ยกเลิก เล่ือนวนัเดินทาง ขอคืนเงินมดัจ า ค่าทวัร์ไดทุ้กกรณี และ กรณีท่ีท่านเดินทางมา
จากต่างจงัหวดั โดยเคร่ืองบินภายใน กรุณาแจง้บริษทัฯก่อนท่ีท าการจองตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้น บริษทัฯไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน กรณีกรุ๊ป
ไม่สามารถออกเดินทางโดยจ านวนสมาชิกไม่ถึง 20 ท่าน บริษทัฯแจง้ท่านก่อนการเดินทาง 7 วนั โดยคืนเงินค่าทวัร์ใหก้บัท่านทั้งหมด หรือเล่ือน
การเดินทางในช่วงการเดินทางอ่ืน และค่าบริการน้ีรับเฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น และกรณทีีท่่านเมือ่เดนิทางถึงแล้วไม่ท่องเทีย่วพร้อม
คณะบริษัทฯขอเรียกช าระเงนิเพิม่ท่านละ 200 USD   ประเทศเกาหลใีต้จะมช่ีางภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ
เดนิทาง และวนัสุดท้ายช่างภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลูกทวัร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจกไ็ม่ต้องซื้อ เพราะ
ทางบริษัททวัร์ไม่มีการบงัคบัลูกทวัร์ซื้อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

 
ข้อความส าคญั โปรดอ่านอย่างละเอยีด 

ในกรณีท่ีลูกคา้เดินทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าให้ลูกคา้ตอ้งถูกส่งตวักลบัเขา้ประเทศ

ไทย จึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบในค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดข้ึนท่ีทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในทุกกรณี หรือตอ้งรอกลบัประเทศไทยใน

เท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่ง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งน้ี ข้ึนอยูท่างเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีใตแ้ละสายการบิน

เป็นผูพ้ิจารณา ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้   ** ตม. ตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใตจ้ะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไป

สมัภาษณ์ ในการท่ีทางตรวจคนเขา้เมืองเรียกสมัภาษณ์นั้น ข้ึนอยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมืองเป็นผูพิ้จารณา และอยูใ่นดุลพินิจของทางเจา้หนา้ท่ี ตม. 

ทางบริษทัทวัร์ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

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) 
 
เอกสารใช้ในการเดนิทาง  

- หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน **กรณีท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่าไปดว้ย ณ 

วนัเดินทาง  หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ (ต าแหน่ง, เงินเดือน) 

- ส าเนาบตัรพนกังาน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมเซ็นส าเนาถูกตอ้ง 

- กรณีท่ีท่านเป็นเจา้ของกิจการกรุณาเตรียมส าเนาหนงัสือจดทะเบียนท่ีมีช่ือท่านพร้อมเซ็นรับรองส าเนา 

- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษาเตรียมหนงัสือรับรองจากทางสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ 



 

 

- การเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติมน้ีเพ่ือประโยชน์ในการเดินทางเขา้ประเทศเกาหลีของท่านท่ีทางบริษทัจะไดแ้จง้ใหห้วัหนา้ทวัร์ทราบเพ่ือให้

ค  าแนะน าท่านในการเขา้เมืองเกาหลีใต ้

 

การยกเลกิการจอง:เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินเป็นราคาแบบซ้ือขาด เม่ือท่านตกลงจองทวัร์โดยจ่ายเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้ง

หมดแลว้ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง เล่ือนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน  

 

หมายเหตุ 

กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชา

ระเงนิมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีทีม่ผู้ีร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง  

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการจลาจล, 

ภยัธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ  

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจาก

ความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเรียบร้อยแลว้ โดย

โรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งให้กบักรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีห้องพกัส าหรับผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอ

เปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท่ี้พกั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ิวแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งน้อย 7วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษทัฯไม่

สามารถจดัการไดล่้วงหนา้ได ้ 

10. มคัคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้ค  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดั

ก ากบัเท่านั้น  

11. ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผา่นการพิจารณา

ในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการ

กระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. กรณีตอ้งการพกัแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจดัห้องใหเ้ป็น

แบบ แยก 2หอ้ง คือ 1หอ้งพกัคู่ และ 1หอ้งพกัเด่ียว โดยไม่ค่าใชจ่้ายเพ่ิม  



 

 

13. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของเกาหลี หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการท่องเท่ียวและ ช้

อปป้ิงแต่ละสถานท่ีนอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ัง

ท่ีตอ้งเร่งรีบ เพ่ือใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

14. บริการน ้ าด่ืมวนัละ1ขวดต่อคนต่อวนั เร่ิมในวนัท่ี2ของการเดินทางถึงวนัท่ี5ของการเดินทางรวมจ านวน 4 ขวด 

15. การบริการของรถบสัน าเท่ียวเกาหลี ตามกฎหมายของประเทศเกาหลี มคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

16. การประกนัภัย ท่ีบริษทัฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกนัอุบติัเหตจุากการเดินทางท่องเท่ียว ตาม พ.ร.บ การ

ท่องเท่ียว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลมุถึง สุขภาพ การเจบ็ไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษทัฯได ้และทางบริษทัฯถือวา่ท่านได้

เขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์  

(ท่านสามารถซ้ือประกนัสุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได ้จากบริษทั ประกนัทัว่ไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอียด) 

17. ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผา่นการพิจารณา

ในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการ

กระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ 
 


