
 

 

อาจมุมา่ เกาหล ีกรี�ด กรี�ด 6D3N BY XJ 

 

 
 

23.30 น. � คณะเดนิทางพรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชั �น 3 ประต ู4 เคาน์เตอร ์
4 สายการบนิ Air Asia X (XJ 700) เจา้หนา้ที�จากบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวย
ความสะดวกใหท้่านก่อนขึ�นเครื�อง หัวหนา้ทัวร์แนะนําการเดนิทาง (นํ �าหนกั
กระเป๋า 20 กก./ท่าน ท ั�งขาไปและขากลบัหากตอ้งการซื�อนํ �าหนกัเพิ�ม 
ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย) 

 
 
 
 
 
 

วันแรก  กรงุเทพ – อนิชอน 

☛ LOTTE WORLD สนกุสุดเวยีงกบัเครื�องเลน่มากมาย 

☛ สดุโรแมนตกิกบัคูร่กัที�ไมค่วรพลาด Love Key Ceremony ที�โซลทาวเวอร ์

☛ Uiwang Rail Bike ปั�นจกัรยานบนรางรถไฟ ชมธรรมชาตอินัสวยงาม 

☛ ชอ้ปปิ� งกระจาย ตลาดทงแดมนุ,ตลาดเมยีงดง,NC CUBE CANAL 
WALK,HYUNDAI PREMUIM OUTLET 

☛ พกัซูวอน 1 คนื โซล 2 คนื เที�ยวเต็มไมม่อีสิระ  
 



 

 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครื�องออกอยา่งนอ้ย 60 
นาท ี

และ ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขู ึ�นเครื�องกอ่นเวลาเครื�องออก 30 นาท ี
 

 

 
 

02.40 น. ✈บนิลัดฟ้าสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต ้ดว้ยสายการบนิ AirAsiaX (XJ) เที�ยวบนิ 
XJ700 
10.05 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลา

ทอ้งถิ�นเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ�น
เพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

   
  นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเทพนยิาย หรอื DONGWHA MAEUNL แตก่อ่นเป็น

หมูบ่า้นที�แสนธรรมดา จนกระทั�งไดถ้กูเนรมติและตกแตง่ใหก้ลายเป็นหมูบ่า้นเทพ
นยิาย โดยนํานยิายที�ทุกท่านคุน้เคยหลายเรื�องมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บา้น
แหง่นี� เชน่ ปีเตอรแ์พน สโนวไ์วทก์ับคนแคระทั �ง 7 อะลาดนิกับตะเกยีงวเิศษ หนู
นอ้ยหมวกแดง ฯลฯ อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการเก็บภาพสวยๆ 

  
  จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่อนิชอนไชนา่ทาวน ์เป็นชมุชนของชาวจนีที�ถอืกําเนดิ

จากการเปิดท่าเรอือนิชอน ในอดตีนับเป็นพื�นที�สําคัญในการขนส่งและคา้ขาย
สนิคา้จากประเทศจนี สําหรับปัจจุบันนี�ชาวจนี ที�ยังคงอาศัยอยู่เป็นรุ่นที� 2 หรอืรุ่น
ที� 3 นับจากที�มกีารบกุเบกิ แตก่ลิ�นไอและการดํารงไวซ้ ึ�งวัฒนธรรมของคนรุน่กอ่น
ยังคงมใีหเ้ห็น รวมไปถงึการไดม้โีอกาสไดล้ิ�มลองรสชาตอิาหารจนีที�มใีหเ้ลอืกสรร
หลายรา้นที�อนิชอนไชน่าทาวนแ์หง่นี�  

 

เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั เมน ูจาจงัเมี�ยน 
 

จาก นั�น นํ าทุ กท่ าน เที� ย วชม  ป้ อม ฮวาซ อง 
(HWASEONG FORTRESS)  เ ป็ น ป้ อ ม ที� ถู ก
สรา้งดว้ยหนิและอฐิโดยพระดํารขิองกษัตรยิจ์องโจ 
กษัตริย์องค์ที�  22 แห่งอาณาจักรโชซอน ใช ้

ระยะเวลาในการสรา้งถงึ 2 ปี เพื�อเป็นเกียรตติ่อ
บดิาคอื ซาโดเซจา องคร์ัชทายาทของอาณาจกัรที�
ลว่งลับกอ่นจะไดข้ึ�นครองราชย ์เป็นอนุสรณ์แสดง
ความเคารพบชูานอกเหนอืไปจากการเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหแ้กร่าชวงศ ์

เย็น  � รบัประทานอาหารเย็นดว้ยเมน ูบลโูกก ิ

จากน ั�น นําทา่นเดนิทางสู่โรงแรมที�พกัระดบัมาตรฐาน 3 ดาว★★★ 

วนัที�สอง สนามบนินานาชาตอินิชอน – หมูบ่า้นเทพนยิาย – อนิชอนไช
นา่ทาวน ์– ป้อมฮวาซอง 



 

 

 

 

เชา้  � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
นํ า ท่ า น เ ที� ย ว ช ม  ว ั ด ว า วู จ อ ง ซ า 
(WAUJEONGSA TEMPLE)  เป็ นวัด เก่ าแก่ที�
ตั �งอยู่กลางภูเขา ลอ้มรอบดว้ยธรรมชาตทิี�สวยงาม
ทําใหท้ี�นี� เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�นยิมอกีที�หนึ�งเลย 
เมื�อเขา้ไปจะเห็นเศียรพระพุทธรูปไมส้ลักขนาด
ใหญ่สทีองอร่าม ซึ�งเป็นสญัลักษณ์ที�สําคัญของวัด
นี� เศียรพระพุทธรูปนี�มีความสูงถึง 8 เมตร วาง
ตั �งอยู่บนกองหนิขนาดใหญ่ ถา้มองจากระยะไกล
กองหินนี�จะดูเหมือนลําตัวของพระพุทธรูป แต่
ความจรงิแลว้มแีค่เศยีรพระเท่านั�นที�ทํามาจากไม ้
โดยเศยีรพระพุทธรูปที�นี�ไดร้ับการบันทกึลงกนิเนสบุ๊คใหเ้ป็นรูปสลักจากไมท้ี�มี
ขนาดใหญ่ที�สุดในโลกดว้ย ดา้นหนา้ของเศียรพระพุทธรูปจะเป็นสระนํ�า ซึ�งมี
พระองคเ์ล็กๆวางอยู่รอบๆสระ ยาวไปจนถงึกองหนิที�เป็นฐานของเศยีรพระพทุธรูป 
บรเิวณรอบๆวัดก็มรีูปปั�นหนิสลักเณรนอ้ยนั�งพนมมอื และมเีหรยีญ วางบนหนา้ตัก 
หรอืบนตัวรูปปั�นเหมอืนบา้นเราเลย ตอ่ไปก็จะพบกับรูปปั�นหนิสลักดเูหมอืนจะเป็น
นกฮกูแมก่บัลกู มเีจดยีทํ์าดว้ยกอ้นหนิดแูปลกตาไปอกีแบบ เมื�อเดนิเขา้สูโ่บสถซ์ ึ�ง
อยู่บนเนนิเขา จะพบกับที�ประดษิฐานพระนอนขนาดใหญ่ที�แกะสลักมาจากไมซ้ ึ�ง
นํามาจากอินเดีย และมีความเก่าแก่ และศักดิ�ส ิทธิ�มากทีเดียว ส่วนบนสุดมี
พระพทุธรปูปางสมาธสิทีององคใ์หญป่ระดษิฐานอยู ่ 
 
จ าก นั� น นํ าทุ ก ท่ าน ไป ปั� น  “RAIL BIKE”  ที� 
UIWANG RAIL BIKE กิจกรรมปั� นจักรยานบน
รางรถไฟ โดยรถ1คันนั�งได ้4 ท่าน ระยะทางในการ
ปั�นรวมประมาณ 4.3 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการปั�น
ประมาณ 45 นาท ีโดยจะปั�นรอบทะเลสาบวังซง ซึ�ง
ทะเลสาบนี�มคีวามอุดมสมบูรณ์ไปดว้ย สัตวน์านา
ชนิด อกีทั �งนักท่องเที�ยวจะสามารถชมววิทวิทัศน์
โดยรอบทะเลสาบและนกอพยพยา้ยถิ�นจํานวนมาก
ที�จะแวะเวยีนมาเยอืนในทุกฤด ูโดยระยะทางที�ปั�นจะผ่าน อุโมงคด์อกไม ้สวนนก 
จดุถา่ยรปูและ Speed zone ที�สามารถใหท้า่นไดปั้�นอยา่งเตม็ที�ดว้ยความเร็วสงูไป
เลย โดยเมอืงอยึวังตั �งอยูใ่นจังหวัดคยองก ีโดยทั�วไปเมอืงอยึวังเป็นเมอืงที�เงยีบ, 
สงบและสวยงาม มป่ีาและภูเขาที�อดุมสมบรูณ์อยู่บรเิวณรอบเมอืงทําใหเ้มอืงนี�ได ้
ชื�อวา่ เมอืงสเีขยีว (Green City) 

วนัที�สาม วดัวาวจูองซา – UIWANG RAIL BIKE – LOTTE WORLD – 
SEOULLO 7017   

ชอ้ปปิ� งตลาดทงแดมนุ 



 

 

 

เที�ยง � รบัประทานอาหารกลางวนั เมน ูคาลบี� 

 
  จากนั�นเดนิทางไปสนุกสนานตอ่กับสวนสนุก

ที�ข ึ�นชื�อของเกาหลทีี�นอกจาก EVERLAND 
แลว้  ก็ยังมสีวนสนุก LOTTE  WORLD ที�
ไดร้ับความนยิม ไม่แพก้ัน สวนสนุก LOTTE 
WORLD เป็นสวนสนุกในร่มที�ใหญ่ที�สดุและ
มชีื�อเสยีงที�สุดแห่งหนึ�งของเกาหล ีและถอื
ไดว้า่เป็นสวนสนุกในรม่ที�มชี ื�อเสยีงที�สดุแหง่
หนึ�งของโลก สวนสนุก LOTTE WORLD จะ
มโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ที�สรา้งเป็นเกาะอยู่
กลางทะเลสาบ ภายในรายลอ้มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ ชอ้ปปิ�งมอลล ์ซปุเปอรม์าร์
เก็ต และอื�นๆอกีมากมาย หลงัจากที�ทกุทา่นไดส้นุกสนานกบัการเลน่เครื�องเลน่กัน
พอแลว้  

  นําทา่นสู ่Cosmetic Center ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อ เลอืกชม เครื�องสําอางแบรนดงั
หลายยี�หอ้ อาทเิชน่ ครมีนํ�าแตกที�โดง่ดงั ครมีหอยทาก โลจคูสิ  

 
  จากนั�นนําท่าน เดนิทางไปชม “Seoullo7017″หรอืโซลโล 7017 สะพานลอย

ฟ้า แลนดม์ารก์แหง่ใหม่ ณ กรุงโซล ถอืเป็นอกีหนึ�งสถานที�เที�ยวใหมข่องเกาหลี
ใต ้ที�เกดิจากการปรับปรงุทัศนยีภาพ และปรับสะพานที�ทรดุโทรม ใหเ้ป็นถนนลอย
ฟ้า ตั �งอยู่บรเิวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ในอดีตเคยเป็นถนนที�เป็น
สะพานขา้มแยก สรา้งขึ�นตั �งแตปี่ 1970 จนกระทั�งปี 2017 ไดม้กีารตรวจสอบและ
พบวา่ มกีารเสื�อมสภาพ ไมป่ลอดภัย ทําใหไ้มส่ามารถใชง้านเป็นถนนไดอ้กี ดงันั�น
ทางผูว้่าการกรุงโซลจงึมแีนวคดิ ปิดการใชถ้นนและปรับเปลี�ยนมาเป็นสถานที�
ทอ่งเที�ยว ใหช้าวเกาหลใีตแ้ละนักท่องเที�ยวไดม้าพักผอ่นชมววิกรงุโซล โดยไมม่ี
ค่าใชจ้่ายใดๆทั �งสิ�น ดังนั�นจงึกลายมาเป็นที�มาของ เลข 7017 ที�นําเลข 70 จาก
เลขสองตวัทา้ยของปีที�สรา้ง และ 17 จากเลขสองตวัทา้ยของปีที�ปิดใชง้าน มาใช ้

เป็นชื�อแลนดม์ารค์แหง่นี�  
 
  นําท่านเดินทางสู่ ตลาดทงแดมุน เขตธุรกิจสําคัญที�เติบโตขึ�นจากพลัง

หา้งสรรพสนิคา้ชั �นนําต่างๆ แหล่งเสื�อผา้แฟชั�นชื�อดังของเกาหล ีทั �งขายสง่และ
ขายปลกี คลา้ยกันกับ Platinum Fashion Malls บา้นเรา อสิระใหทุ้กท่านชอ้ปปิ�ง
อยา่งเพลดิเพลนิ 

 

เย็น  � รบัประทานอาหารเย็นดว้ยเมน ูชาบ ูชาบ ู
 

จากน ั�น นําทา่นเดนิทางสู่โรงแรมที�พกัระดบัมาตรฐาน 3 ดาว★★★ 

 



 

 

   

เชา้  � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเที�ยวชม Haneul Park สวนสาธารณะที�วา่กนัวา่สวยงามที�สดุในกรงุโซล 
สวนแหง่นี�ตั �งอยู่บนเขามทีัศนยีภาพที�สวยงาม และสามารถเที�ยวไดท้กุฤด ูจากนั�น
นําทา่นเขา้ชม ศนูยโ์สมรฐับาล ซึ�งรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมที�มอีาย ุ
6 ปีซึ�งถอืว่า เป็นโสมที�มคีุณภาพดทีี�สุด ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านได ้
เลือกซื�อ เลือกชมโสมที�มีคุณภาพดีที�สุดในเกาหลี จากนั�นนําท่านสู่ ศูนย์
สมุนไพรบํารุงตบั ฮ็อตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี�เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที�
ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือนํ�าทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิม
นํามารับประทานเพื�อช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกัน
โรคตับแข็ง ไมถู่กทําลายจากการดื�มแอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี� 
สารตกคา้งจากอาหารและยา  
 
จากนั�นนําท่าน เดนิทางสู่ หอคอยโซลทาวเวอร ์ตั�งอยู่ ณ 
เขานัมซานภเูขาเพยีงลกูเดยีวใจกลางเมอืงหลวงกรงุโซลเป็น 
1 ใน 17 หอคอยเมืองที�สูงที�สุดในโลกมีความสูงถึง 480 
เมตรเหนือระดับนํ� าทะเล อิสระใหท้่านเดินเล่นถ่ายรูป ชม
ทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมอืงแบบรอบทศิ 360 องศาและ
ท่านสามารคลอ้งกุญแจคู่รักตามความเชื�อได(้อสิระไม่รวม
ลฟิท)์  
 

เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั เมน ูไกตุ่น๋โสม 
 

ชมคลองชอนเกชอน คลองนํ�าใสใจกลางกรุงโซล ซึ�งปัจจุบันใชเ้ป็นที�พักผ่อน
หยอ่นใจของหนุ่มสาวเกาหล ีพาทา่นชอ้ปปิ�งกนัตอ่กบัสนิคา้ปลอดภาษีที� ดวิตี�ฟร ี
ที�นี�มสีนิคา้ชั �นนําใหท้่านเลอืกซื�อมากมายกว่า 500 ชนิด อาท ินํ�าหอม เสื�อผา้,
เครื�องสําอาง,กระเป๋า,นาฬกิา,เครื�องประดับ หลังจากที�ทุกท่านชอ้ปปิ�งสนิคา้แบ
รนดเ์นมสนิคา้ปลอดภาษีกบัเรยีบรอ้ยแลว้  
 
นําพาทุกท่านไปสถานที�ที�ทุกท่านรอคอย ใหทุ้ก
ท่านอสิระในการเดนิช็อปปิ�งแบบสดุเหวี�ยง สดุมันส์

ที� ตลาดเมียงดง เป็นแหล่งช็อปปิ� งขึ�นชื�อและ
สถานที�รวมแฟชั�น ชั �นนําของกรงุโซลหรอืที�คนไทย
รูจ้ักกันในชื�อสยามสแควร์เกาหลี ท่านจะพบกับ
สนิคา้วัยรุ่นมากมายหลากหลายยี�หอ้ไม่ว่าจะเป็น

วนัที�ส ี�  HANEUL PARK – ศนูยโ์สมรฐับาล – ศนูยส์มนุไพรฮอ๊ต
เกนาม ู– หอคอยโซลทาวเวอร ์
  คลองชอนเกชอน – DUTY FREE – ชอ้ปปิ� งตลาดเมยีงดง 



 

 

เครื�องสําอางยี�ห อ้ดังๆอย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE 
HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื�อผา้แฟชั�นมสีไตล,์ รองเทา้สน้สงูน่ารักๆ, รองเทา้ผา้ใบ
เก๋ๆ,  นอกจากนี�ยังมีรา้นอาหารและรา้นคาเฟ่ น่ารักๆซึ�งที�นี�จะมวีัยรุ่นหนุ่มสาว
เกาหลไีปรวมตัวกันมากมายในแตล่ะวัน เพื�อใหท้กุทา่นไดม้เีวลาชอ้ปปิ� ง อสิระ
อาหารเย็นตามอธัยาศยั 
 

จากน ั�น นําทา่นเดนิทางสู่โรงแรมที�พกัระดบัมาตรฐาน 3 ดาว★★★ 

 

 
 

เชา้  � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านสู่ ศูนยน์ํ �ามนัสนเข็มแดง ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื�อลา้งพิษใน
ร่างกาย ลา้งไขมันในเสน้เลอืดทั�วทั �งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเสน้เลอืด ,
โรคหวัใจ,โรคภมูแิพ ้เป็นตน้ 
แลว้นําทา่นชม โรงงานพลอยสมีว่ง คนเกาหลเีชื�อว่าเป็นพลอยแหง่สขุภาพและ
นําโชค โดยมตีั �งแต่สมี่วงอ่อนเย็นตาจนถงึสมี่วงไวน์ มคีวามงดงาม ทั �ง แหวน จี� 
ต่างหู และสรอ้ยคอ สรอ้ยขอ้มอื ใหท้่านเลอืกมากมาย จากนั�นนําท่านเดนิเที�ยว
ย่าน ฮงแด เป็นย่านชอ้ปปิ� งบรเิวณดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ(Hongik 
University) จงึเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวทิยาลัย เป็นอกีเสน้หนึ�งที�มี
บรรยากาศโรแมนตกิ อกีทั �งยังมีรา้นกาแฟที�เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี� รา้นคา้
จําหน่ายสนิคา้ แฟชั�นคลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที�น่าสนใจในหมู่วัยรุน่อาย ุ
20-30 ปีที�นยิมมาเดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยงัไมแ่พงอกีดว้ย  
 

เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั เมน ูจมิดกั 
 

จ าก นั� น นํ าท่ าน เดิน ช ม  ส ว น ซ อ ง โด  (Songdo Central Park)  เ ป็ น
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ สดุไฮเทค ใจกลางโซนธรุกจิเกดิใหม่ ที�สรา้งขึ�นโดยมี
แ รง บั น ด าล ใจ จ าก เมื อ ง ชื� อ ดั ง ต่ า ง ๆข อ ง โ ล ก เช่ น   แ ม น ฮั ต ตั น   เว
นิช  ซดินีย ์ ปารสี  นิวยอรค์ และดูไบ   ภายในมสี ิ�ง
อํานวยความสะดวกตา่งๆครบครัน รวมทั �งกจิกรรมการ
พักผอ่นตา่งๆที�น่าสนใจ บนเนื�อที�มากกวา่100 ไร ่ 
 
จากนั�นนําท่านเดนิ NC Cube Cana Walk แหล่งช ้

อปปิ�งสนิคา้แบรนเนมราคาพเิศษ และนําพาท่านชอ๊ป
ปิ� ง ต่ อ ที�  HYUNDAI PREMIUM GIMPO 
OUTLET อาณาจักรฮนุไดรไ์ดร้วบรวมสนิคา้แบรนเนม

วนัที�หา้ ศนูยนํ์ �ามนัสนเข็มแดง – โรงงานพลอยสมีว่ง – ฮงแด –สวน
ซองโด -NC CUBE CANAL WALK – HYUNDAI PREMIUM 
GIMPO OUTLET – ละลายเงนิวอน – สนามบนิอนิชอน 



 

 

ระดับโลกมากมายไวท้ี�นี�แลว้และลดกระหนํ�าเกือบทุกแบรน จากนั�นพาท่าน 
ละลายเงนิวอนที� (SUPER MARKET) ซึ�งท่านสามารถเลอืกซื�อสนิคา้ พื�นเมอืง
เป็นการสง่ทา้ยก่อนอําลาเกาหล ีอาท ิบะหมี�ชนิราเมยีน อูดง้ กมิจ ิลกูอมแปลกๆ 
ช็อคโกแลต  ผลไม ้ในราคาพเิศษ จนไดเ้วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิอนิ
ชอน 

 
01.05 น.  นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA X เที�ยวบนิที� XJ703 
 
04.40 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

////////////////////////////////////////////////// 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่หอ้งละ 

2-3 ทา่น 
1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 
พกัเดี�ยว 

เพิ�ม 

04 – 09 SEP 18 13,999 13,999 5,000 

05 – 10 SEP 18 13,999 13,999 5,000 

06 – 11 SEP 18 13,999 13,999 5,000 

11 – 16 SEP 18 13,999 13,999 5,000 

12 – 17 SEP 18 13,999 13,999 5,000 

13 – 18 SEP 18  13,999 13,999 5,000 

 

คา่บรกิารขา้งตน้รบัเฉพาะนกัทอ่งเที�ยวชาวไทยเทา่น ั�น และยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ 
มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น 

โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารสลบัสบัเปลี�ยนหรอืเปลี�ยนแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ให้
ทราบลว่งหนา้ 

ท ั�งนี�โดยคาํนงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

และหากลกูคา้ทา่นใดจะตอ้งมกีารจองต ั�วเครื�องบนิภายในประเทศ รถโดยสาร
ภายในประเทศ หรอืรถไฟกรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ที�ของบรษิทัทราบกอ่นจองทกุคร ั�ง 

ไมเ่ชน่น ั�นบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการรบัผดิชอบทกุกรณีหากมกีารเปลี�ยนแปลงใดๆ***

วนัที�หก  อนิชอน – กรงุเทพ 



 

 

ทา่นละ  1,500 บาท/ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น  ที�สนามบนิดอนเมอืงกอ่นออก
เดนิทาง* 

ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

หมายเหต ุ

1. รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยว ค่าทัวรท์ี�จ่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการชําระแบบ

จา่ยชาํระขาด และผูจ้ัดไดช้ําระใหก้ับสายการบนิและสถานที�ตา่งๆ แบบชําระขาดเชน่กัน

ก่อนออกเดนิทาง ฉะนั�นหากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ย

สาเหตใุดหรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ(ประเทศ

ไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจ้ัดขอสงวนสทิธิ�การคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทั �งค่าตั�ว

เครื�องบนิใหแ้ก่ท่าน***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ� ราคานี�เฉพาะนกัทอ่งเที�ยว

ชาวไทยเท่าน ั�น ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิ�มจากราคาค่าทวัรป์กตอิกี 

100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที� เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา  ธุรกิจขายตรง

เครื�องสําอางค ์ หมอ  พยาบาล  หรอืชาวตา่งชาต ิจะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครั �ง** 

2. หากมเีพื�อนหรอืญาตขิองทา่นตอ้งการรว่มเดนิทางทอ่งเที�ยวระหวา่งทอ่งเที�ยวในประเทศ

เกาหล ีหรอืปัญหาตา่งๆ ตลอดจนขอ้แนะนํากรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ที�รับผดิชอบหากท่าน

มีความจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ ื�นเพื�อที�จะนําไปยังประเทศนั�นๆ  หรือนํากลับ

ประเทศไทย ควรตรวจสิ�งของนั�นว่าตอ้งไมเ่ป็นสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งของผดิกฎหมาย

บางประเภท อาจมโีทษถงึขั �นประหารชวีติเจา้หนา้ที�จะไมร่ับฝากกระเป๋าหรอืสิ�งของใดใด 

3. โรงแรมที�พักที�ประเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลี�ยนขึ�นอยู่กับความเหมาะสมเป็น

หลกัโดยคํานงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชี่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ

เดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายกับลูกทัวร ์หากว่าท่านใด

สนใจสามารถซื�อได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซื�อ เพราะทางบรษัิททัวรไ์ม่มกีาร

บงัคบัลกูทัวรซ์ื�อแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รั �งนี�มวีัตถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเป็นหมู่คณะเท่านั�น ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตัว

ออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไมล่งรา้นชอ้ปปิ�ง เชน่ นํ�ามนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเม

ตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ดําเนนิการในการแยกทอ่งเที�ยวเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

 

ราคาทวัรร์วม 

 คา่ตั�วเครื�องบนิไป-กลบัตามเสน้ทางที�ระบใุนรายการชั �นทัศนาจรไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 คา่อาหารทกุมื�อตามที�ระบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆตามรายการ 

 คา่ที�พักตามระบใุนรายการพักหอ้งละ 2 ทา่นตามโรงแรมที�ระบหุรอืเทยีบเทา่ 

 คา่รถรับ-สง่และนําเที�ยวตามรายการ 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที�ม ี

 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก. 



 

 

 คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทางนําทา่นทอ่งเที�ยวตลอดรายการในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื�อนไขตาม

กรมธรรม)์ 

 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทคิา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์น

หอ้ง, รวมถงึคา่อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนอืรายการ(หากทา่นตอ้งการสั�งเพิ�ม

กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรแ์ลว้จา่ยเพิ�มเองตา่งหาก) 

 คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ  1,500 บาท ตลอดการเดนิทาง  

(ในสว่นของหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) ชําระที�สนามบนิดอน

เมอืงในวนัเดนิทาง 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม7% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย3% 

 คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระที�หนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) 

 คา่วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณทีี�มปีระกาศใชว้ซีา่ 

 คา่วซีา่สาํหรับพาสปอรต์ตา่งดา้วกรณุาเตรยีมเอกสารคอื 

1) พาสปอรต์ 

2) ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 

3) ใบสําคญัถิ�นที�อยู ่

4) สําเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รปูถา่ยส2ี นิ�ว 2 รปูแลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูดํ้าเนนิการยื�นวซีา่ใหท้า่นโดยจา่ยคา่บรกิาร

ตา่งหาก 

สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้วเจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ย

ตนเองกอ่นจะยื�นวซีา่ 

เง ื�อนไขการจอง 

 การชาํระเงนิหากชาํระมดัจําครั �งแรก 10,000 บาท 

 คา่ทวัรส์ว่นที�เหลอืตอ้งชาํระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วัน 

การยกเลกิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิคา่มดัจําทกุกรณ ี  

 กรณีที�ทา่นมกีารเปลี�ยนแปลงใดๆตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯทราบลว่งหนา้ 30 วันและถา้มี

คา่ใชจ้า่ยเกดิขึ�นอาทคิา่เปลี�ยนชื�อทางบรษัิทฯจะเกบ็คา่ใชจ้า่ยเพิ�มตามจํานวนเงนิที�

เกดิขึ�นจรงิ 

 ระหวา่งการเดนิทางถา้ทา่นไมไ่ดท้อ่งเที�ยวพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะถอืวา่

ทา่นสละสทิธิ�ไมอ่าจเรยีกรอ้งเงนิหรอืบรกิารบางสว่นที�ขาดไปได ้



 

 

 ในกรณีผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจพจิารณาในการตรวจเขา้-ออกเมอืงทั �งประเทศไทยและ

เกาหลอีนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมายการหลบหนเีขา้ออกเมอืง

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืการถกูปฎเิสธในกรณอีื�นๆทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบและ

ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไมว่า่จะทั �งหมดหรอืบางสว่น 

 ถา้สถานที�ทอ่งเที�ยวปิดไมส่ามารถเขา้ชมไดท้างบรษัิทฯจะจัดสถานทอ่งเที�ยวอื�น

ทดแทนใหต้ามความเหมาะสมโดยไมม่คีา่ชดเชยใดๆจากทางบรษัิทฯ 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทอ่งเที�ยวอนัเนื�องจากเหตสุดุวสิยัเพื�อ

ความเหมาะสมของหมูค่ณะทั �งนี�จะถอืเอาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

 หนังสอืเดนิทางของทา่นตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

 ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งที�กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก

หรอืเขา้ประเทศที�ระบใุนรายการบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ที�จะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ

ทั �งส ิ�น 

 

ความรบัผดิชอบ 

 ทางบรษัิทฯในฐานะตวัแทนของสายการบนิและยานพาหนะอื�นๆพรอ้มทั �งโรงแรมและ

สํานักงานจดันําเที�ยวเพื�อใหบ้รกิารแกนั่กทัศนาจรจะไมร่บัผดิชอบใดๆตอ่การไดร้ับบาดเจ็บสญู

หายเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆซึ�งอาจเกดิขึ�นจากความลา่ชา้การยกเลกิเที�ยวบนิอบุตัเิหตภุัย

ทางธรรมชาตกิารนัดหยดุงานปัญหาทางการเมอืง 

 ** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เฉพาะลกูคา้ที�มวีัตถปุระสงคเ์พื�อทอ่งเที�ยวหรอืสํารวจ

เสน้ทางเทา่นั�นหากทา่นถกูเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของทางประเทศไทยและเกาหลใีต ้

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงถอืเป็นเหตผุลที�อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของทางบรษัิททาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการที�จะคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆทั �งส ิ�นแกท่า่น  * 

 

 
 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ี�ประสงคจ์ะ

พํานกัระยะส ั�นในประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงค์

เพื�อการทอ่งเที�ยว เยี�ยมญาต ิหรอืธรุกจิ จะตอ้งยื�นเอกสารในข ั�นตอนการ

ตรวจเขา้เมอืง เพื�อยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล*ี 

ดงัตอ่ไปนี� 

- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 

- ต ั�วเครื�องบนิขาออกจากประเทศเกาหลทีางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิ�งที�ยนืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�อาจเกดิขึ�นในระหวา่ง



 

 

  
****ประกาศจากสายการบนิ AIR ASIA X**** 

ในกรณีที�ลกูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ AIR ASIA X แลว้ไมผ่า่นการตรวจคน

เขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้ ทําใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�น

ในการเปลี�ยนต ั�วขากลบัรวมถงึคา่บรกิารอื�นๆที�เกดิข ึ�นดว้ยฉะน ั�นลกูคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย

ที�เกดิข ึ�นที�ประเทศเกาหลเีรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�น

ทกุกรณี ลกูคา้อาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัที�ประเทศเกาหลเีรยีกเก็บหรอืลกูคา้ตอ้งรอกลบัประเทศ

ไทยในเที�ยวบนิถดัไปที�มที ี�น ั�งวา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ั�วเครื�องบนิ ท ั�งนี�แลว้แต ่ ทางเจา้หนา้ที�

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหล ี สายการบนิและทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หมายเหต ุ: เรยีนใหท้ราบวา่ หลงัจากผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลใีตแ้ลว้น ั�นทางทวัรจ์ะออก

เดนิทางทอ่งเที�ยวหลงัเวลาประมาณ 1 ช ั�วโมง 

***ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอ สว่นทา่นใดที�ตดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หากทา่นสามารถผา่นเขา้

เมอืงไดจ้ะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้

เพื�อความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเที�ยวอยา่งเต็มเวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก*** 

 

 

 

หมายเหต ุ

จํานวนผูเ้ดนิทางขั �นตํ�าผูใ้หญ ่25 ทา่นขึ�นไป 

 เที�ยวบนิราคาและรายการทอ่งเที�ยวสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้ี

จดุประสงคเ์ดนิทางเพื�อทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

 ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งส ิ�นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจลหรอืกรณทีี�ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที�

ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั �งจากไทยและตา่งประเทศซึ�งอยูน่อกเหนอื

ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 

 ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งส ิ�นหากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบอาทไิมเ่ที�ยว

บางรายการ, ไมท่านอาหารบางมื�อเพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยให ้

ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั �งส ิ�นหากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอืเกดิ

อบุตัเิหตทุี�เกดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเที�ยวเอง 

 ตั�วเครื�องบนิเป็นตั�วราคาพเิศษกรณีที�ทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลื�อนวนัหรอื

คนืเงนิไดเ้มื�อทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯจะถอื

วา่ทา่นไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั �งหมด 


