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วนัแรก         กรงุเทพฯ(ทา่อากาศยานดอนเมอืง) - เกาหลใีต ้(สนามบนิอนิชอน) 

 

23.00น. พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง  อาคาร 1 อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก
ชนั 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) มเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯคอยอํานวย
ความสะดวกดา้นเอกสารและสัมภาระ สายการบนิ AIR ASIA X ใชเ้ครือง AIRBUS A330-300 
จํานวน 377 ทนัีง จัดทนัีงแบบ 3-3-3  (นําหนักกระเป๋า 20 กก/ทา่นถอืขนึเครอืง 7กก/ทา่น และ
ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืง ทนัีงเป็นไปตามสายการบนิกําหนด) 
(ไมม่บีรกิารอาหารเครอืงดมืบนเครอืง ทา่นสามารถสงัซอืไดต้ามอธัยาศัยกบัพนักงานตอ้นรับบน
เครอืง)                                                                                                                                  

วนัทสีอง       อนิชอน - อนัยางอารต์พารค์ - เกาะนาม ิ- Soyanggang Sky Walk    

 

02.40น. นําทา่นเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ THAI AIR  ASIA X เทยีวบนิท ีXJ700   

10.00น.  เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้หมายเหตุ:เวลาทอ้งถนิเร็วกว่าประเทศไทย 2
ชัวโมง (กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถนิ เพอืความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจาก
ผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเกาหล ีนําทา่นขนึรถโคช้ปรับอากาศ  
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นําท่านเดนิทางสู่ อนัยางอารต์พารค์(Anyang Art 
Park) จุดเช็คอนิสวนสุดฮิป ใกลโ้ซลอุทยานแห่งนี
เพียบพรอ้มไปดว้ยสิงอํานวยความสะดวกเพือการ
พักผ่อนทีหลากหลายเช่นนําตกเทียม เวทีเปิดโล่ง 
หอ้งโถงนิทรรศการ  เสน้ทางเดนิเทา้ และสงิอํานวย
ความสะดวกแสงสวา่ง ดว้ยนําทใีสสะอาดไหลผ่านหุบ
เขาใกลเ้คียงและสภาพแวดลอ้มทีเขียวชอุ่มของป่า
สวนแหง่นีเป็นสถานทพัีกผ่อนทสีะดวกตอ่การเดนิทาง
ใกลก้ับสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิกรุงโซลจากนันเดนิทางสู่
เกาะนาม ิ

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(มอืท1ี) เมน:ูDUKKALBI ไกผ่ดัเผ็ดบารบ์คีวิเป็นเนือ
ไกท่หีันออกเป็นชนิพอคําคลกุเคลา้ดว้ยซอีวิเครอืงปรงุและหมักทงิไวจ้นไดท้ ีจงึนําเนอืไกแ่ละผัก
มาผัดบนกระทะยักษ์ พรอ้ม กมิจ ิซปุสาหรา่ย และขา้วสวย 

นําทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ(ใชเ้วลานังเรอืประมาณ 10-15 นาท)ี ใหท้า่นไดด้มื
ดํากบัธรรมชาต ิแมกไม ้ทวิสนบนเกาะนาม ิซงึถอืเป็นชว่งเวลาทดีทีสีดุทา่มกลาง
บรรยากาศโรแมนตกิ ใหท้า่นไดย้อ้นรอยละครรักแนว DRAMA ซรียีเ์กาหลทีโีดง่
ดังไปทัวเอเชยี  WINTER LOVE SONG  หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พรอ้ม
เก็บภาพความประทับใจ ถา่ยรปู กบัดาราแสดงนํา BAE YONG JOON และ CHOI 
JI WOO รูปปันทีสรา้งขนึเพือไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจ กับฉากและเนือ
เรืองทีเรียกเสยีงสะอนืและนําตาของผูช้มนอกจออย่างท่วมทน้นอกจากนียังมี
กจิกรรมอืนๆใหท้่านไดปั้นจักรยานชมวิวเหมือนในละครหรือชมฟาร์มเลียง
นกกระจอกเทศ ไดเ้วลาสมควร นังเรอืกลับมายังฝัง   

             จากนันนําท่านเดินทางสู่  Soyanggang Sky Walk (สะพาน
กระจกใส)ทีอยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน มาพิสูจน์ความ
หวาดเสยีวกัน โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสทมีคีวามยาว 
156 เมตร เหนือทะเลสาบเอยีมโฮ เวลาทเีดนิอยู่บนสะพานแห่งนีจะ
สามารถมองเห็นววิดา้นลา่งใตส้ะพานทเีป็นทะเลสาบไดอ้ยา่งชัดเจน 
ทําเอาคนทกีลัวความสงูถงึกบัเขา่ออ่นเลยทเีดยีว จดุวัดใจอกีหนงึบท
พสิจูนค์อืการเดนิขา้มสะพานทยีาว 156 เมตร  จากนันนําทา่นเดนิทาง
สู ่เมอืงซูวอน  

คาํ  บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร (มอืท2ี) เมนู:พุลโกก(ิBulgogi) อาหารขนึชอืของเกาหลี 
เป็นสกุกีงึนํากงึแหง้ สว่นผสมของเมนูนคีอืหมหูมักชนิบาง ๆ ปลาหมกึสด ผักตา่ง ๆ เชน่ กะหลําปล ี
ฟักทองออ่น ถัวงอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกนั 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่พัีก ทพีกั:Korea Tourist Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 
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วนัทสีาม       ป้อมปราการฮวาซอง - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด(์รวมบตัร) – ตลาดทงแดมนุ                 

 
เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี3) 

  นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ป้ อ ม ป ร า ก า ร ฮ ว า ซ อ ง
(Hwaseong Fortress)เป็นสงิก่อสรา้งขนาดใหญ่
ตังแต่ยุคโจซอน เป็นป้อมปราการประจําเขต Suwon-
si ของจังหวัดเคียงกีโด(Gyeonggi-do) เพือเ ป็น
รากฐานสําหรับการสรา้งเมอืงใหม่ในบรเิวณนี กําแพง
ของป้อมปราการมคีวามยาวถงึ 5.5 กโิลเมตร มปีระตู 
4 ประตใูนแตล่ะทศิ และมรีูปแบบทางสถาปัตยกรรมที
ยิ ง ใ ห ญ่ แ ล ะ ง ด ง า ม  ร ว ม ทั ง ศ า ล า ที ชื อ ว่ า 
Hwahongmun ดว้ย  ปัจจบุันป้อมนีไดรั้บการสถาปนา
โดย UNESCO ใหเ้ป็น มรดกโลก 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ถูกขนานนามว่า “ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี สวน
เปิดในหบุเขาทมีชีอืเสยีงมากทสีดุของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปดว้ย Global 
Fair, American Adventure, Magic Land European Adventure แ ล ะ  Equatorial Adventure 
การท่องเทียวภายในสวนสนุกแห่งนี แนะนําว่า ควรขนึรถบัสท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารี 
ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลก ทนีี ท่านจะพบว่าเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่าง
เป็นสุข และชมความน่ารักของหมที ี สามารถสอืสารกับคนขับไดอ้ย่างดไีม่ว่าจะตัวใหญ่มากถงึ
ใหญ่นอ้ย จากนันทดลองสนุกกับเครอืงเล่นนานาชนิด เชน่ รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัด
ชารป์ โรงหนังสามมติ ิบา้นผสีงิ หมุนตลีังกาสองตลบ เป็นตน้ หรอืท่านสามารถเดนิไปชมเทสกา
ลดอกไมท้จัีดไดอ้ยา่งสวยงามเป็นสวนขนาดใหญช่มดอกไมห้ลากสสีนัสวยงาม  

 
เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั (มอืท4ี) เมนูคาลบ:ีหมยูา่งเกาหลเีป็นอาหารพนืเมอืงเกาหลเีลอืง

ชอืและเป็นทรีูจั้กกันดทีัวโลก มรีสชาตอิอกหวานกลมกลอ่ม โดยนําหมสูว่นทตีดิกับกระดูก นําไป
ยา่งบนเตาถา่นแบบดังเดมิ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครอืงเคยีงตา่งๆ     
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จากนันนําท่านเดนิทางสูก่รุงโซล นําท่านไป ศูนยร์วมเครอืงสําอาง
แบรนดด์งัเกาหล ีเชน่ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO 
ใหท้่านไดเ้ลือกซือในราคาพิเศษหลังจากนันพาทุกท่านตะลุยสู่
แหลง่ชอ้ปปิงทไีดช้อืวา่ใหญ่ทสีดุในเอเชยี ตลาดทงแดมุน อสิระให ้
ท่านช๊อปปิงหา้งสรรพสนิคา้กว่า 10แห่ง ทีบางหา้งเปิดตลอด 24 
ชวัโมง เชน่ MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER 
CLUB  ท่านสามารถเลือกซอืสนิคา้หลากหลายประเภทไดท้ีนี อาทิ
เชน่ เสอืผา้บรุุษ-สตร ีรองเทา้บรุุษ-สตร ีรองเทา้ผา้ใบ เข็มขัด ของที
ระลกึ ชดุเครอืงครัว ถงุเทา้ ผา้พันคอ ในราคาเกาหล ีอยา่งแทจ้รงิ 

คาํ บรกิารอาหารคํา(มอืท5ี) เมนูไกตุ่น๋โสม:เป็นอาหารบํารุงสขุภาพ
ตน้ตํารับชาววัง เสริฟ์ในหมอ้ดนิ ทา่มกลางนําซปุทกีําลังเดอืดพลา่น คัดเลอืกไกข่นาดกําลังเหมาะ 
ผ่านการเลียงจนอายุได ้45 วัน แลว้นําเครืองยาจีน อาท ิ เกาลัด,เก๋าก,ีพุทราจีน และรากโสม 
พรอ้มดว้ยขา้วเหนียว ใสล่งไปในตัวไก ่แลว้ผา่นการตุน๋จนไดท้ ีเนือไกล่อ่นจนสามารถรับประทาน
ไดอ้ยา่งสะดวก เพมิรสชาตดิว้ยเสน้กว๋ยเตยีวแบบเกาหล ีเกลอื และพรกิไทป่น  

 จากนันนําทา่นเดนิทางสูท่พัีก ทพีกั:VIP HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

วนัทสี ี           พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - ใสชุดฮนับก - พระราชวงัเคยีงบ็อค - โซลทาวเวอรช์อ้ปปิงเมยีงดง       

 
เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มอืท ี6)  

ระหวา่งเดนิทางผา่นชม จากนัน นําทา่นสู ่ศนูยโ์สมรฐับาล ซงึรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสม
ทอีาย ุ6 ปี ซงึถอืวา่มคีณุภาพดทีสีดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืโสมคณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ 
โสมเกาหลถีอืเป็นยาบํารงุรา่งกาย หรอืสามารถซอืเป็นของฝากจากประเทศเกาหล ีจากนันนําทา่น
เดนิทางสูร่า้นสมนุไพร RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ทสีกดัจากนํามันสน ทมีสีรรคณุชว่ยบํารงุ
รา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย  จากนันนําทา่นชม พพิธิภณัฑ์
สาหรา่ย จัดแสดงเรอืงราวตา่งๆของการทําสาหรา่ยและประวัตคิวามเป็นมาตน้กําเนดิของการผลติ
สาหรา่ยและขันตอนการผลติสาหรา่ยทใีหมท่กุวันใหท้า่นจะ
ไดเ้ลอืกชมิผลติภัณฑท์ทํีาจากสาหรา่ยหลากหลายรสชาตใิห ้
ลมิลองและเลอืกซอืเพอืใหท้า่นไดใ้สช่ดุประจําชาตเิกาหล ี
“ฮนับก”และถา่ยรปูภาพความประทับใจนํามาเป็นของฝาก 
เชน่ สาหรา่ยอบแหง้,สาหรา่ยยา่งเป็นมาตน้กําเนดิของการ
ผลติสาหรา่ยและขนัตอนการผลติสาหรา่ยทใีหมท่กุวันใหท้า่น
จะไดเ้ลอืกชมิผลติภัณฑท์ทํีาจากสาหรา่ยหลากหลายรสชาติ
ใหล้มิลองและเลอืกซอืเพอืใหท้า่นไดใ้สช่ดุ 

 เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั(มอืท7ี) เมนูบบิมิบบั:ขา้วยําเกาหล ี กบั ซุป สกุสีไตลเ์กาหล ี บนหมอ้
ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผักสดชนดิตา่งๆ และเนอืหมสูไลดนํ์าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซงึขาดไมไ่ดใ้น
การทาน ชาบ ูชาบ ูพรอ้มขา้วสวย   
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บา่ย จากนันนําท่านเดนิทางผ่านชม ทําเนยีบประธานาธบิดหีรอืบลูเฮาส ์และชม พระราชวงัเคยีง
บ็อค พระราชวังเกา่แกท่สีดุของราชวงศโ์ชซอน สรา้งขนึในปี ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น  ศูนยก์ลาง
การปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทังทปีระทับและฐานอํานาจของพระ  เจา้แทจอนและตอ่เนือง
มาถงึกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ชซอนพระทนัีงคนึชองจอนถกูสรา้งขนึมาเพอืเป็นทวีา่ราชการตอ่มาคณะ
ปกครองเกาหลขีองญปีุ่ นไดส้รา้งอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขนึคันเพือตอ้งการแสดงนัยเด่นชัดว่า
ตอ้งการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนีไดถู้กรือถอนไปในโอกาส
ครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญปีุ่ นในเขตพระราชวังยังมพีระตําหนักเคยีวฮเวร ูเป็นอาคารสองชนั 
ตัวพระตําหนักถูกสรา้งใหย้นืออกไปกลางสระนําทเีต็มไปดว้ยฝูงหงสส์รา้งขนึเพอืใชเ้ป็นสถานที
สําหรับจัดงานเลยีงพระราชทาน 

เดินทางไปยอ้นรอยละครซีรีย์เกาหลีดัง MY NAME IS KIM SAM SOON และ  BOY OVER 
FLOWER ท ี“นัมซาน” ภเูขาแหง่เดยีวทตีังอยูใ่จกลางกรงุโซลบนยอดเขามหีอ SEOUL TOWER 
1 ใน 18 หอคอยเมืองทีสูงทีสุดในโลกมีความสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดับนําทะเล นําท่านสู่ 
NAMSAN VIEW  POINT ใหท้่านไดถ้่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี นิยมมา
คลอ้งกุญแจไวด้ว้ยกันระเบยีงทุกดา้นของ SEOUL TOWER จงึเต็มไปดว้ย กุญแจหลากหลายส ี
(ไมร่วมคา่ลฟิท)์ ถงึเวลาพาทกุทา่นตะลยุสูแ่หลง่ชอ้ปปิงทไีดช้อืวา่ใหญท่สีดุในเอเชยี  
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นําท่านเดนิทางสู ่คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) เป็นคลองทมีมีาตังแต่สมัยโบราณ
ตังแต่ยุคของราชวงศโ์ชชอน มอีายุมากกว่า 600 ปี ความยาว ประมาณ 11 กโิลเมตร ไหลผ่าน
กลางกรงุโซล 

จากนันนําทา่นชมแหลง่ชอ้ปปิงปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปปิงสนิคา้แบรนดเ์นม มากมาย อาท ิ
นาฬกิา,แว่นตา,เครอืงสําอางค,์กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้่านอสิระได ้
เลอืกซอือย่างเต็มท ี ถงึเวลานําท่านเดนิทางชอ้ปปิงท ี
เมยีงดง หรอื สยามสแควรเ์กาหลที่านสามารถเลอืก
สนิคา้เทรนดแ์ฟชันล่าสุดของเกาหลไีดท้นีีโดยเฉพาะ
สนิคา้วัยรุ่นเช่นเสอืผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครืองประดับ 
ทังแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER 
และสนิคา้จากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครืองสําอาง
เชน่ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, 
MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทังยังมีรา้นกาแฟ 
รา้นอาหารต่างๆ ท่านสามารถลมิลองไอศกรีม 2,000 วอน ทีสูงเกือบฟุตไดท้ีนี  และKRISPY 
KREMEโดนัท ทสีดุแสนอรอ่ย 

อสิระอาหารเย็นเพอืความสะดวกในการชอ๊ปปิง 

 จากนันนําทา่นเดนิทางสูท่พัีก ทพีกั:VIP HOTEL หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั: 

วนัทหีา้         ถนนยออโิดะ - ชอ้ปปิงยา่นฮงแด - 934 King's cross cafe - รา้นละลายเงนิวอน                  

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม (มอืท ี8)  

จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ูตน้ไมช้นดินีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขา
ทปีราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือนําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพรฮอ๊กเกตนามู
นี เป็นทนียิมของคนเกาหลรีุ่นใหม่ เพราะมผีลชว่ยดูแลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูก
ทําลายจาการดมืแอลกอฮอล ์กาแฟ บหุร ีสารตกคา้งจากอาหาร และยา  

จากนันพาท่านชม ชมโรงงานพลอยสมีว่ง (AMETHYEST FACTORY) เป็นของนําโชคของ
ชาวเกาหลซีงึม ีแหล่งกําเนดิใน ประเทศเกาหล ีคนเกาหลมี ีความเชอืว่า เป็นพลอยนําโชค  นํา
ความโชคดมีาใหแ้กผู่ท้มีไีวค้รอบครอง    

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ถนนยออโิดะ (Yeouido’s Streets) (เฉพาะชว่งซากรุะบานกรณีไมม่ี
ซากรุะแลว้จะไมไ่ดพ้าไปสถานทนีี) ถนนซากรุะแหง่กรงุโซลมตีน้ซากรุะกวา่ 1,400 ตน้ในบรเิวณนี
ซึงในเดือนเมษายนในแต่ละ ปีจะมีการ จัด
เทศกาลดอกซากรุะณถนนสายนีทา่นจะไดส้มัผัส
สสีันแห่งดอกซากรุะพรอ้มถ่ายรูปเป็นทรีะลกึใน
บรรยากาศสุดโรแมนตคิในยามเย็นถนนสายนีก็
จะยงิคกึคักมกีจิกรรมรนืเรงิหลากหลายและมดีวง
ไฟประดับประดาตัดกับสีขาวอมชมพูของดอก
ซากุระทีสวยงาม   นําท่าน ชอ้ปปิงยา่นฮงแด 
เ ป็ น ย่ า น ช ้อ ป ปิ ง บ ริ เ ว ณ ด ้า น ห น ้า ข อ ง
มหาวทิยาลัยฮงอกิ  
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นําท่านไปถ่ายรูปท ี 934 King's cross 
คาเฟ่ธมี"แฮรร์ ีพอตเตอร"์ คาเฟ่เกาหล ี
ทีแฟนๆ แฮร์รี หา้มพลาด พาเหล่าสาวก
แฮรีไดเ้ขา้ไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูป
สวยๆ พรอ้มพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆ มากมาย(ไม่
รวมค่าเครืองดืม)และอสิระช๊อปปิงสนิคา้
ในย่ านนีส่วนใหญ่ เ ป็นสินค า้วั ย รุ่ นที
ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสือผา้ที
ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเทา้
กระเป๋าเครืองประดับ เครืองสําอาง เช่น 
เสอืผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกฟิชอ้ป เครอืงเขยีน และทเียอะไมแ่พก้นัก็คอืขนมตา่งๆและยังมรีา้น
แบรนดเ์นมอยู่ทัวไปเชน่ EVISU,ZARA อกีทังยังมรีา้นกาแฟทเีป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี รา้นคา้
จําหน่ายสนิคา้แฟชนั คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทน่ีาสนใจในหมูว่ัยรุ่นอาย ุ20-30 ปีทนียิม
มาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไมแ่พงอกีดว้ย  

เทยีง     บรกิารอาหารกลางวนั (มอืท ี9) เมนูจมิดกั(Jimdak):หรอืไกตุ่น๋ซอีวิเกาหล ีผสมกบัวุน้เสน้ที
เหนียวนุ่ม หัวหอมใหญ ่รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้องไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่นดิหน่อย เป็นเมนูชอืดังจาก
เมอืงอนัดง 

ไดเ้วลานําทา่นสูส่นามบนิอนิชอน นําทา่นสู ่สนามบนิอนิชอน ระหวา่งทางพาทา่นแวะละลายเงนิ
วอนท ีSUPER MARKET ซงึทา่นสามารถเลอืกซอืสนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ 
บะหมซีนิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมชอ็คโกพ้าย นําจมิปรงุรสหมยูา่งเกาหล ีไก่
ตุน๋โสมสําเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลับเมอืงไทย   

จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานอนิชอน  

วนัทหีก         ทา่อากาศยานอนิชอน - ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                            

 

01.05 น.   เดนิทางกลับโดยสายการบนิ THAI AIR ASIA X (XJ) เทยีวบนิท ีXJ703  

(ไมม่บีรกิารอาหารเครอืงดมืบนเครอืง ทา่นสามารถสงัซอืไดต้ามอธัยาศัยกบัพนักงานตอ้นรับบน
เครอืง)  

04.40 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  เดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

 

หมายเหต:ุรายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

*กรณีลกูคา้ตอ้งการซอืตัวเครอืงบนิภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่คอนเฟิรม์เวลากอ่นทําการจอง มฉิะนัน บรษัิทฯ มสิามารถรับผดิชอบใดใด ทังสนิ 
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วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็กอายุ
ไมเ่กนิ2ปี ไม่

เสรมิเตยีง 

พกั
เดยีว
เพมิ 

ที
นงั 

12-17 มนีาคม 63 15,888 

 

 

 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Inf 5,000฿ 

 

 

 

4,500 25 

17-22 มนีาคม 63 16,888 4,500 25 

18-23 มนีาคม 63 16,888 4,500 25 

19-24 มนีาคม 63 16,888 4,500 25 

25-30 มนีาคม 63 16,888 4,500 25 

26-31 มนีาคม 63 16,888 4,500 25 

27มนีาคม-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 
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กรณุาแจง้บรษิทั  
ราคาทัวรร์วม ราคาทัวรไ์มร่วม 

- ค่าตัวโดยสารเครืองบนิไป-กลับชันประหยัด
พรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามทีระบุใน
รายการ (ตัวกรุ๊ปไม่สามารถเลือนวันกลับได ้
ตอ้งไป-กลับพรอ้มคณะเท่านัน)ทนีงัเป็นไป
ตามสายการบนิจดัสรรตามกรุ๊ปทวัร ์ไม่
สามารถระบไุด ้

- คา่อาหารทกุมอื ตามทรีะบใุนรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามทรีะบใุนรายการ 
- ค่าทีพักตามระบุในรายการ พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น ตามโรงแรมทรีะบหุรอืเทยีบเทา่ 
- คา่ยานพาหนะนําเทยีวตามรายการ 
- คา่นําหนกัสมัภาระ สายการบนิ THAI AIR 

ASIA X (XJ) 
กําหนดนําหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือง
ไป-กลับ ท่านละ 20กก สัมภาระถอืขนึเครือง
(Carry on) 7กก. 

- ค่าหัวหนา้ทัวรนํ์าท่านท่องเทยีวตลอดรายการ
ในตา่งประเทศ 

- คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง การชดเชย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีว ิตสูญเสีย   
อวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสนิเชงิ 
1,000,000 บ า ท  ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล ต่ อ
อบุัตเิหตุแต่ละครัง500,000บาท(เงอืนไขตาม
กรมธรรม์)ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่าน
สามารถสงัซอืประกนัสขุภาพเพมิได ้

- คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่
โทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, 
รวมถงึคา่อาหาร และเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอื
รายการ  

- ค่าทปิคนขับรถและไกดท์อ้งถนิท่านละ 50,000 
วอนหรอื 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทังทริป 
(ชําระคา่ทปิทสีนามบนิวันเช็คอนิ) สําหรับหัวหนา้
ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจในการบรกิาร 

- ค่านําหนักกระเป๋าสัมภาระทหีนักเกนิจากสายการ
บนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.), คา่ประกนักระเป๋ากรณี
เกดิการชาํรดุเสยีหาย 

- คา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว 
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบ
ประจําตัวคนต่างดา้ว 3)ใบสําคัญถินทีอยู่ 4)
สําเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบัญชเีงินฝาก
(ถา้ม)ี 6)รูปถา่ยส ี2 นวิ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะ
เป็นผูดํ้าเนนิการยนืวซีา่ใหท้่านโดยจ่ายค่าบรกิาร
ตา่งหาก 

(สําหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอื
เดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่น
จะยนืวซีา่) 

 

**กรณีท่านมีความประสงค์จะซือนําหนักเพิม กรุณาแจง้พรอ้มจองทัวร์หรือก่อนเดนิทาง10วันพรอ้มชําระค่า
นําหนัก** 

- ซอืนําหนักเพมิ  5 กก.  ชาํระเพมิ 500  บาท  
- ซอืนําหนักเพมิ  10 กก.  ชาํระเพมิ 1,000 บาท 
- ซอืนําหนักเพมิ 20กก.  ชาํระเพมิ 2,000 บาท  

 
ประกาศสําคญั รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการทอ่งเทยีว คา่ทัวรท์จีา่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการชาํระแบบจา่ยชําระ
ขาด และผูจั้ดไดช้าํระใหก้บัสายการบนิและสถานทตีา่งๆ แบบชาํระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง  ฉะนันหากทา่น
ไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไมด่ว้ยสาเหตใุด หรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจาก
ประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้  ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง
คา่ตัวเครอืงบนิใหแ้กท่า่น  
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*ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลยีนราคาเพมิ หากมกีารปรับขนึของภาษีนํามันหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ * 

หมายเหตสุําคญั : ราคาและคา่บรกิารเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืชาํระเงนิคา่จองทัวร ์ คา่ทัวร ์ 
มสิามารถเปลยีนแปลง วันเดนิทาง ชอืผูเ้ดนิทาง และ/หรอื ยกเลกิ เลอืนวันเดนิทาง ขอคนืเงนิมัดจํา คา่ทวัรไ์ดท้กุ
กรณี และ กรณีททีา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด โดยเครอืงบนิภายใน กรณุาแจง้บรษัิทฯกอ่นททํีาการจองตัว
เครอืงบนิ มฉิะนัน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ กรณีกรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางโดยจํานวนสมาชกิไม่
ถงึ 20 ทา่น บรษัิทฯแจง้ทา่นกอ่นการเดนิทาง 7 วัน โดยคนืเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทา่นทังหมด หรอืเลอืนการเดนิทาง
ในชว่งการเดนิทางอนื และคา่บรกิารนรัีบเฉพาะนักทอ่งเทยีวชาวไทยเทา่นัน และกรณีททีา่นเมอืเดนิทางถงึแลว้
ไมท่อ่งเทยีวพรอ้มคณะบรษิทัฯขอเรยีกชําระเงนิเพมิทา่นละ 300 USD   ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพ
มาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวนัสดุทา้ยชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมา
จําหนา่ยกบัลกูทวัร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซอืได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซอื เพราะทาง
บรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัลกูทวัรซ์อืแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

ขอ้ความสําคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทลีกูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไมส่ามารถผา่น เขา้-ออก นอกประเทศได ้ทําใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่
ตัวกลับเขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายทเีกดิขนึในการเปลยีนตัวขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอนืๆทเีกดิขนึดว้ย 
ฉะนัน ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึททีางประเทศนันๆเรยีกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิ
จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึในทกุกรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทยีวบนิถัดไปทมีทีนัีงวา่ง หรอืตาม
วันเดนิทางของตัวเครอืงบนิ ทังนี ขนึอยูท่างเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผู ้
พจิารณา ทางผูจั้ดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  **ตม. ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ 
และอาจมกีารเรยีกไปสัมภาษณ์ ในการททีางตรวจคนเขา้เมอืงเรยีกสัมภาษณ์นัน ขนึอยู่กับทางตรวจคนเขา้เมอืง
เป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ท ีตม. ทางบรษัิททัวรไ์มส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 

เงอืนไขในการจอง มดัจําทา่นละ 8,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชาํระสว่นทเีหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วัน
ลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมี
สทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-
กลับ*)  

กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนันทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธ
การออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

เอกสารใชใ้นการเดนิทาง  

- หนังสอืเดนิทางทเีหลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน **กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหมก่รณุา
เตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ไปดว้ย ณ วันเดนิทาง  หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ 
(ตําแหน่ง, เงนิเดอืน) 

- สําเนาบตัรพนักงาน และสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน พรอ้มเซ็นสําเนาถกูตอ้ง 
- กรณีททีา่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนทมีชีอืทา่นพรอ้มเซ็นรับรองสําเนา 
-    กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาองักฤษ 

-    การเรยีกเก็บเอกสารเพมิเตมินเีพอืประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่นททีางบรษัิทจะ
ได ้  
     แจง้ใหห้ัวหนา้ทัวรท์ราบเพอืใหคํ้าแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต ้
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การยกเลกิการจอง:เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั ตัวเครอืงบนิเป็นราคาแบบซอืขาด เมอืทา่นตกลงจองทัวรโ์ดย
จา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง เลอืนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่
กรณีใดทังสนิ  

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทังหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษัิทฯ และเมอืทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 
ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

6. เมือท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพัีกใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุร ี/ 
ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน  

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้
ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  
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12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ท่าน ต่อหอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE กรณีโรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอ
สงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2หอ้ง คอื 1หอ้งพักคู ่และ 1หอ้งพักเดยีว โดยไมค่า่ใชจ้า่ยเพมิ  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยดุเทศกาลของเกาหล ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ ชอ้ปปิงแต่ละสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถใน
การบรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้อ่งเทยีวตามโปรแกรม 

14. บรกิารนําดมืวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน เรมิในวันท2ีของการเดนิทางถงึวันท5ีของการเดนิทางรวมจํานวน 4 ขวด 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทยีวเกาหล ีตามกฎหมายของประเทศเกาหล ีมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิาร
เวลาตามความเหมาะสม ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

16. การประกนัภยั ทบีรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุากการ
เดนิทางทอ่งเทยีว ตาม พ.ร.บ การทอ่งเทยีว เทา่นัน ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่น
สามารถขอดเูงอืนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมอืทา่น
ชาํระเงนิคา่ทัวร ์ 

(ทา่นสามารถซอืประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัวไป และควรศกึษาเงอืนไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นอืงจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทผีูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทยีว อนัเนอืงมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้
ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ 
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