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SAY HI ! KOREA 

ตามรอยซีรีย์ดังกับบรรยากาศโรแมนติค ของเกาะนามิ  
สนุกสนานกับเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกท่ีดีท่ีสุด 

พร้อมเรียนรู้ประวัติศาตร์ และวัฒนธรรมท่ียาวนานของเกาหลีใต้ 

อิสระช้อปป้ิง เลือกได้ตามใจคุณ 
 

5 วัน 3 คืน 

 

รวมในแพ็คเกจ 

 โรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน 
 รถตู้ส่วนตัว 4 วัน พร้อมเจ้าหน้าที่ขับรถ + ทิป 
 ไกด์ท้องถ่ิน + ทิป 
 ประกันการเดินทาง 
 เกาะนามิ   
 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
 พระราชวังเคียงบกกุง 
 โซลทาวเวอร์ 

 

ไม่รวมในแพ็คเกจ 

 ต๋ัวเคร่ืองบินระหว่างประเทศไป - กลับ 

 อาหาร และ เคร่ืองด่ืม 

 ทิปอื่น ๆ 
 

 31,500 บาท/ท่าน 
เร่ิมต้น 

ราคาส าหรับผู้ เดินทาง 4 ท่านขึน้ไป  
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ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (Incheon International Airport)  รับสมัภาระ
เรียบร้อย เดินทางสู่หมู่บ้านฝรั่งเศส (La petite France) หรือหมู่บ้านสีลูกกวาด 
หมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์ของเมืองโพวองซ์ ฝรั่งเศส สีสันสวยงาม ทัง้ยังเป็นฉากให
กับซีรีย์เกาหลีดงัๆมากมายอีกด้วย เดินทางต่อสู่เกาะนามิ  สถานทีแสนโรแมนติค
ที่ตัง้ช่ือตามท่านายพลนามิผู้ปราบกบฏ  เกาะแห่งนีท้่านสามารถเก็บภาพความ
ประทับใจที่ให้บรรยากาศแตกต่างกันทุกฤดูกาลเลยทีเดียว   จากนัน้ไปกันที่วัด
วาวูจองซา (Waujeongsa Temple) วดัเก่าแก่ที่ตัง้อยู่กลางภูเขาและวิวธรรมชาติ
ที่สวยงาม ชมเศียรพระพุทธรูปไม้แกะสลกัที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยที่ตัง้อยู่
ด้านหน้าของวดัอีกด้วย   

รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขบั ไม่เกิน 10 ชัว่โมง / วนั 

มีไกด์ท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าที่ทวัร์บริการ 
เข้าพกัที่  SUN VALLEY  หรือเทียบเท่า 

 
 

 

 

วันที่ 1 | กรุงเทพมหานคร 

เช็คอินที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ 
แนะน าเป็นสายการบินไทย TG658 เวลา 23.10 – 06.35 น. ( ตามเวลาท้องถ่ิน
ประเทศเกาหลีใต้ ) เคาน์เตอร์ D ชัน้ 4 (ประตู 2) 

หมายเหตุ : หากต้องการใช้เที่ยวบินอื่นกรุณาแจ้งก่อนท าการซือ้ เคาน์เตอร์เช็คอิน
ปิด 1 ชม. ก่อนเคร่ืองออก กรุณาเผื่อเวลาอย่างน้อย 3 ชม.         

 

Pic 

วันที่ 2 | กรุงเทพมหานคร - อินชอน -เกาะนามิ 
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เดินทางสู่พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) พระราชวังแห่งนีเ้ป็น
พระราชวังขนาดใหญ่และมีความเก่าแก่มากในกรุงโซล  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอด
นิยมที่ส าหรับผู้ที่เดินทางมากรุงโซลเลยทีเดียว  ชมพิพิธภัณฑ์พืน้บ้านแห่งชาติ 
(National Folk Museum) ตัง้อยู่ทางทิศตะวันออกในพืน้ที่พระราชวังเคียงบก ซ่ึงได้
รวบรวมเร่ืองราวประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจของชาวเกาหลี เอาไ ว้ด้วย 
จากนัน้ชมคลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) เป็นคลองที่มีมาตัง้แต่สมัย
โบราณอายุมากกว่า 600 ปี เป็นล าธารธรรมชาติที่ไหลผ่านใจกลางกรุงโซล   
เพลิดเพลินกับย่านช้อปปิง้ใจกลางกรุงโซล  เมียงดง (Myeong-dong) ท่ีน่ีนับว่าเป็น
ศูนย์กลางของการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเลยทีเดียว ภายในเต็มไปด้วย
ห้างสรรพสินค้า  ร้านค้าแบรนด์เกาหลีและต่างประเทศ  ร้านอาหาร และของทานเล่น 

รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขบั ไม่เกิน 10 ชัว่โมง / วนั 

มีไกด์ท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าที่ทวัร์บริการ 
เข้าพกัที่ BEST WESTERN PREMIER SEOUL GARDEN หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

วันที่ 3 | เอเวอร์แลนด์ – ตลาดทงแดมุน -โซล  

เช็คเอาท์และเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ Everland สวนสนุกขนาดใหญ่และดี
ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ นอกจากเคร่ืองเล่นแล้วที่นี่ยังมีในส่วนของสวนสัตว์ 
และงานเทศกาลแบบต่างๆด้วย ให้ท่านได้เพลินเพลิดกับกิจกรรมต่างของทาง  
เอเวอร์แลนด์  จากนัน้สนุกสนานกับการเลือกชมและเลือกซือ้สินค้าที่ ตลาดทงแด
มุน (Dongdaemun Market) แหล่งเสือ้ผ้าแฟชั่นช่ือดังของเกาหลี มีทัง้ขายส่งและ
ขายปลีกให้ได้เลือกกันอีกด้วย 

รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขบั ไม่เกิน 10 ชัว่โมง / วนั 

มีไกด์ท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าที่ทวัร์บริการ 
เข้าพกัที่ BEST WESTERN PREMIER SEOUL GARDEN หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

วันที่ 4 | โซล -พระราชวังเคียงบกกุง - คลองชองกเยชอน - เมยีงดง 
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วันที่5  | โซลทาวเวอร์ – ตลาดอีแทวอน – กรุงเทพมหานคร 

เช็คเอาท์และเดินทาง โซลทาวเวอร์ หรือ นัมซานทาวเวอร์ (N Seoul Tower) 
ตัง้อยู่บนยอดเขานัมซัง สูง 236 เมตร ให้วิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ พา
โนราม่า และพลาดไม่ได้เลยเม่ือมาเที่ยว Seoul Tower นั่นก็คือ สถานที่คล้อง
กุญแจช่ือดัง  Love Key Ceremony และยังมีร้านอาหารบนหอคอยที่จะหมุน
ครบรอบทุก 48 นาที ช่ือว่า N Grill ให้บริการท่านที่สนใจอีกด้วย จากนัน้ก่อน
กลบั แวะถนนช้อปปิง้ ตลาดอีแทวอน Itaewon Market Street   อีกหนึ่งตลาดที่
รวมแฟชัน่ เสือ้ผ้า และของที่ระลึก ให้ได้เลือกซือ้อีกด้วย   จากนัน้ไปยงัท่าอากาศ
ยานนานาชาติอินชอน (Incheon International Airport)  เพื่อท าการเช็คอิน  และ
เดินทางกลับกรุง เทพมหานครแนะน า สายการบินไทย TG635  เวลา                            
17.30 – 23.05 น. (ตามเวลาท้องถ่ินประเทศไทย) 

รถตู้ส่วนตัวพร้อมคนขบั ไม่เกิน 8 ชัว่โมง / วนั 

มีไกด์ท้องถ่ินหรือเจ้าหน้าที่ทวัร์บริการ 

เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

“ขอบคุณในความสนใจ และไว้วางใจให้เราได้เป็นผู้ช่วยในการออกแบบเส้นทาง
การเดินทางของคุณ แล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครัง้ต่อไป ขอบคุณครับ/ค่ะ” 

 

 

Pic 
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ค่าแพ็คเกจทัวร์ต่อท่านรวม : 
 ค่าพาหนะตามโปรแกรมท่ีระบุ  4 วัน   ( รถ Minivan จ านวน 7 ท่ีนั่ง  ปรับอากาศส่วนตัวพร้อมคนขับรถพูด
องักฤษ ) 

 โรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการตามมาตรฐาน  4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)  
พร้อมอาหารเช้า 

 ไกด์ท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าท่ีทวัร์บริการ 4วนั  
 ประกันการเดินทาง 
 ค่าเข้าชมสถานท่ีระบุตามโปรแกรม  
 ค่าทิปเจ้าหน้าท่ีคนขบัรถ 
 ค่าทิปเจ้าหน้าท่ีไกด์ท้องถิ่น 

ค่าแพ็คเกจทัวร์ต่อท่านไม่รวม : 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศไป-กลบั รวมค่าภาษีสนามบิน  
 ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่ากิจกรรมเสริม / ตัว๋เพิ่มเติม  
 ค่าอาหารมือ้กลางวนัและมือ้ค ่าทุกมือ้ 
 ค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ( Porter service )  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพัก และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพัก 
ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี
พิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
 ทิปอ่ืน ๆนอกเหนือจากทิปคนขบัรถ และ ไกด์ท้องถิ่น 
 บริการ รับ-ส่ง เอกสารส าหรับการเตรียมยื่นวีซ่า 

ขัน้ตอนการด าเนินการจอง และช าระเงิน : 
- หากมีการจองโปรแกรมแพ็คเกจทวัร์ และได้มีการสรุปยอดค่าใช้จ่ายทัง้หมดแล้ว จะต้องช าระเต็มจ านวน  
- หลงัจากการช าระเงินทางบริษัทจะด าเนินการจองตามรายละเอียดในใบจองทัง้หมด และช าระเงินกับทาง

ต่างประเทศทนัที 
- กรณีลูกค้าต้องการจองกิจกรรมเสริม ( Optional ) ต้องท าการจองและช าระเงินให้เรียบร้อยก่อนการ

เดินทาง 

เงื่อนไขส าหรับการซือ้แพ็คเกจทัวร์ 
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- เมื่อด าเนินการเร่ืองวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองท่ีพัก , เอกสารการ
จองกิจกรรมต่าง ๆ , หนงัสือเดินทางท่ีใช้ยื่นวีซ่า, ประกันภยัการเดินทาง , ตัว๋ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียว  

- และตัว๋การเดินทางต่างๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งมา ภายใน 7 - 10 
วนั ก่อนเดินทางหรือทนัทีท่ีการจองต่าง ๆ ส าเร็จ 

กรณีไม่ต้องท าวีซ่า ทางบริษัทจะส่งเอกสารการเดินทาง เช่น ใบจองท่ีพกั, เอกสารการจองกิจกรรมต่าง ๆ , ประกันภยั
การเดินทาง , ตัว๋ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวและตั๋วการเดินทางต่าง ๆ ให้กับ Agent ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) 
ตามท่ีอยู่ท่ีแจ้งทนัทีท่ีการจองต่าง ๆส าเร็จ 

เง่ือนไขการยกเลิกการจอง : 
เน่ืองจากระบบการจองทัง้หมดเป็นการช าระเงินแบบเต็มจ านวน และเป็นการจองช าระผ่านระบบออนไลน์ ฉะนัน้
การยกเลิกการจองจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขการยกเลิกกับทางบริษัททุกรายการ เพราะในบางบริการการจองไม่
สามารถคืนเงินได้เต็มจ านวน หรือไม่สามารถคืนได้เลย 

ขนาดท่ีนัง่รถเช่า 

• รถ Minivan จ านวน 7 ท่ีนัง่ พร้อมเจ้าหน้าท่ีคนขบั ส าหรับนกัท่องเท่ียว 4 - 6 ท่าน  
เง่ือนไขระยะเวลาของรถโดยสาร 

1. ตามเงื่อนไขการเช่ารถพร้อมเจ้าหน้าท่ีต้องมีชั่วโมงการท างานไม่เกินตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ในแต่ละวัน 
หากเกินเวลาจ านวนชั่วโมงท่ีก าหนดไว้ดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยประมาณ 50 EUR ต่อชัว่โมง และ
หากเกินในช่วงเวลา 22.00 น. – 07.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยประมาณ 60 EUR 
ต่อชัว่โมง 

2. เจ้าหน้าท่ีคนขบัรถจะน าทางไปตามสถานท่ีท่ีตกลงกันไว้ตามโปรแกรมท่ีเสนอเท่านัน้ หากออกนอก
เส้นทางหรือไม่ได้เป็นไปตามเส้นทางท่ีระบุไว้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพ่ือ
ค านวณและปรับราคาค่ารถ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ท่านในวันเดินทางจริง 

3. ส าหรับประเทศอิตาลีจะสามารถจอดรถ ณ จุดท่ีเทศบาลอนุญาตให้จอดรถเท่านัน้ ฉะนัน้ในบางพืน้ท่ี หรือ
บางเมืองอาจจะต้องใช้การเดินทางเข้าเมืองด้วยวิธีอ่ืน ๆ หรือหากเป็น City Tour ต้องใช้การเดินในการชม
เมืองนัน้ๆ 
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แพค็เกจที่ต้องการ 

1. FIT Program Korea { รวม ประกันการเดินทาง, โรงแรม, ค่ายานพาหนะ (รถตู้), ค่าเข้าชมตามท่ีระบุในรายการ} 

โรงแรมระดบั 4 ดาว         โรงแรมระดบั 5 ดาว  ( สอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ ) 

2. สายการบิน   

วนัที่เดินทางไป........................................... เที่ยวบิน............................ เวลา................................ จ านวน...................................ท่าน 

วนัที่เดินทางกลบั........................................ เที่ยวบิน............................ เวลา................................ จ านวน...................................ท่าน 

 สายการบินโคเรียนแอร์  สายการบินไทย  สายการบินอื่น ๆ โปรดระบุ................................................. 

 
หมายเหตุ : รายการกิจกรรมเสริมที่ต้องการจอง หากมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม เช่น ร้านอาหาร, โรงแรม, ค่าเข้า
ชมสถานที่ต่าง ๆ และกิจกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ มีอัตราค่าบริการจอง 200 บาท/รายการ 

 

**ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เร่ิมต้นที่ 4 ท่านขึน้ไป หากมีจ านวนมากกว่าหรือน้อยกว่านี ้กรุณาสอบถามราคา
เพ่ิมเติมและไม่รวมช่วงเวลาเดินทาง เทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมเช่นกนั** 
***  กิจกรรมเสริม หรือ Optional ราคาที่ระบุเป็นราคาเร่ิมต้น ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลงได้โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า 
หากสนใจในกิจกรรมใด กรุณาสอบถามข้อมูลอีกครัง้ ก่อนท าการตัดสินใจ *** 

ช่ือผู้เดินทาง..............................................................................................บริษัททวัร์ ( Agency ) ...........................................................  
เบอร์ติดต่อ.................................................................... อีเมล................................................................................................................ 
จ านวนผู้เดินทาง............................................................วนัที่เดินทาง...................................................................................................... 
รายละเอียดตัว๋ที่เดินทาง......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................. 
 

ใบจองแพ็คเกจทัวร์ 

 


