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KXJ17 CHERRY BLOSSOM & TULIP KOREA 6วนั 3คนื 

เกาะนามิ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์พระราชวงัเคยีงบกกงุ ยออโีด 
สัมผัสความโรแมนติกแห่งเกาหลี “เกาะนามิ” พร้อมชมซากุระบานสะพรั;ง ถนนยออีโด  

เชค็อนิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สะพานโซยางคัง พระราชวังเคียงบกกุง เดนิเลน่ อิกซอนดง 

N Seoul Tower หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป ชอ้ปปIJ ง ย่านฮงแด ย่านเมียงดง และ เอาท์เล็ทฮุนได 
 

“ชมความสวยงามดอกทวิลปิสุดอลงัการ ณ งาน Everland Tulip Festival 2023” 
 

เดินทางโดยสายการบิน Thai AirAsia X (XJ) 

นํJาหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื;อง 20 Kg. / Carry on 7 Kg. 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
 (บาท) 

ราคาเด็ก   
(บาท) 

พักเดี;ยว / เดินทาง
ท่านเดียว เพิ;ม  (บาท) 

ที;นั;ง หมายเหตุ 

31 มีนาคม – 05 เมษายน 2566 22,888  

ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2 ปj 

ราคา 4,500 บาท) 

 

 
 

4,500 

25  

14-19 เมษายน 2566 26,888 34  

21-26 เมษายน 2566 21,888 25  

 

� FLIGHT:  
DEPARTURE:     XJ700   BKK-ICN    02.35-10.05 น. 
RETURN:            XJ703     ICN-BKK   01.05-04.40 น. 

 



 

 

23.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัJน 4  เคาท์เตอร์ สายการบิน Thai 
AirAsia X (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที;บริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเปtา 

 
 
 
 

02.35 น.    นําท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Thai AirAsia X (XJ) เที;ยวบินที; XJ700 
10.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ;นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั;วโมง กรุณาปรับ   

นาvิกาของท่านเปwนเวลาท้องถิ;น เพื;อความสะดวกในการนัดหมาย) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
เที;ยง � รับประทานอาหารเที;ยง (มืJอที;1) บลูโกกิ หรือเนืJอย่างหรือเนืJอผัดสไตล์เกาหลี เอกลักษณ์อยู่ตรงเนืJอที;หมักด้วยสาลี;และ

นํJามันงาจนหอมและนุ่มเข้าเนืJอ ย่างจนสุกแล้วกินห่อกับผักและนํJาจิJม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ที;มีชื;อเสียงด้าน

สถานที;ท่องเที;ยวยอดนิยมมากมาย เมืองนีJอยู่ทางตอนเหนือ 

ตัJงอยู่ในแอ่งที;เกิดจากแม่นํJาโซยางและแม่นํJาฮัน มีทะเลสาบขนาด

ใหญ่อยู่รอบเมือง โดยเฉพาะทะเลสาบโซยังและทะเลสาบอุยอาม 

บริเวณนีJมีชื;อเสียงจากเกาะเล็กๆ ริมแม่นํJา พาท่านเดินทางไปยัง

สถานที;ท่องเที;ยวชื;อดังในเมืองชุนชอนคือ เกาะนามิ พาทุกท่าน

เดิน ชม  เกาะนามิ เปwนสถานที;โด่งดังมาจากซีรี ส์เกาหลี เรื;อง 

Winter Sonata (2002) โดยใช้เกาะนามิเปwนสถานที;ถ่ายทําฉากโร

แมนติก ที;นี;จึงกลายเปwนสถานที;ท่องเที;ยวที;คู่รักนิยมมาเที;ยวกัน

ตลอดทัJงปj และห้ามพลาดที;จะถ่ายภาพคู่กับรูปป|J นอย่าง เบยอง

จุน และชเวจีอู พระเอก-นางเอก จากซีรีย์เรื;องดังกล่าว ทําให้ที;นี;

ถูกขนานนามให้เปwน "เกาะแห่งความรัก" เกาะนามิมีพืJนที;ทัJงหมด

ประมาณ 270 ไร่ และมีลักษณะเปwนรูปพระจันทร์เสีJยว เปwนสถานที;

ท่องเที;ยวใกล้กรุงโซลที;ยังรักษาความอุดมสมบูรณ์และความ

บริสุทธิ~ของธรรมชาติไว้เปwนอย่างดี  จากนัJนนําท่านเดินทางสู่ 

สะพานโซยางคัง (Soyanggang Skywalk) สะพานกระจกที;ยาว

ที;สุดในเกาหลีใต้ เปwนสะพานกระจกใสที;มีความยาว 156 เมตร โดย

วันที; โปรแกรมท่องเที;ยว เช้า เที;ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ     

2 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– ทา่อากาศยานนานาชาติอินชอน  
XJ700 BKK-ICN 02.35-10.05 – เมืองชุนชอน – เกาะนาม ิ– 
สะพานโซยางคัง 

 � � KOREA TOURIST HOTEL 3* 
 หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ศูนย์รวมเครื;องสําอางแบรนด์ดังเกาหลี 
- ย่านฮงแด �  � 

L’ART HOTEL 3*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 

โซล – ศูนย์โสมรัฐบาล - ร้านสมุนไพร Red Pine - พระราชวัง
เคียงบกกุง – อิกซอนดง - N Seoul Tower – แหล่งช้อปปIJ ง
ปลอดภาษี – ย่านเมียงดง                                                                                        

� �  
L’ART HOTEL 3*  

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

5 
โซล - ศูนยส์มุนไพร Hogaenamu Herb -  ชมซากุระ ถนนยออีโด – 
ร้านพลอยอเมทิสต์ – หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป - Hyundai 
Mall - Local Super Market 

� �   

6 
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน -  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
XJ703 ICN-BKK 01.05-04.40     

วันที;หนึ;ง      ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ              

 

วันที;สอง    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – สะพานโซยางคงั      

                                                                                                                                                                                         �อาหาร เที;ยง, เย็น 



พืJนทางเดินจะเปwนกระจกใสสามารถมองเห็นทะเลสาบเอียมโฮ (Uiamho Lake) ได้ ตัวสะพานมีความสูงไม่มาก คนที;กลัว

ความสูงสามารถเดินได้สบายๆ ปลายทางจะเปwนลานชมวิวให้เราได้ถ่ายภาพกับวิวภูเขาและทะเลสาบที;สวยงาม 

เย็น � รับประทานอาหารเย็น (มืJอที;2) เมนูทัคคาลบีJ Dak-kalbi หรือไก่ผัดเผ็ดเปwนอาหารเกาหลียอดนิยมที;ทําจากไก่หั;น เต๋า
หมักในซอสโคชูจัง ที;มีมันฝรั;งหวานกะหลํ;าปลีใบเพริลล์ต้นหอมต้นตํารับและส่วนผสมอื;น ๆ 
ที;พัก : KOREA TOURIST HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื;อโรงแรมที;ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 
 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืJอที;3) 

จากนัJนนําท่านเดินทางชมความสวยงามของดอกทวิลปิที; สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ในงาน Everland Tulip Festival 2023

เต็มไปดว้ยโซนดอกทวิลปิสีสดใสและยงัมมีมุมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกถา่ยภาพเกบ็ความประทบัใจไดอ้กีด้วย ถูกขนานนาม

ว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี สวนสนุกเปIดในหุบเขาที;มีชื;อเสียงมากที;สุดของประเทศ ภายในสวนสนุกประกอบไปด้วยโซนต่าง ๆ 

5 โซน  ทัJง โซน  American Adventure, Zoo Topia, Global Fair, Magic Land และ  European Adventure การ

ท่องเที;ยวภายในสวนสนุกแห่งนีJ แนะนําว่า ควรขึJนรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป�าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก 

ที;นี;ท่านจะพบว่าเจ้าป�าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเปwนสุข ท่านสามารถทดลองสนุกกับเครื;องเล่นนานาชนิด 

เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัดชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เปwนต้น (ค่าทัวร์รวมบัตรคา่

เข้าสวนสนุกแล้ว)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เที;ยง   � อิสระอาหารเที;ยงเพื;อไม่เปwนการรบกวนเวลาของท่าน 

ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปIJ งที;ได้ชื;อว่าใหญ่ที;สุดในเอเชีย 

ศูนย์รวมเครื;องสําอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, 

LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซืJอในราคาพิเศษ จากนัJนพา

ท่านไป อิสระช้อปปIJ ง ย่านฮงแด เปwนศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและ เ ด็ก

มหาวิทยาลัย มีร้านกาแฟที;เปwนเอกลักษณ์ แกลเลอรี; ร้านค้าจําหน่าย

สินค้าแฟชั;น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที;น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 

ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่าง ๆก็ยังไม่แพงอีกด้วย 

เย็น � รับประทานอาหารเย็น  (มืJอที;4) พอร์กคาลบิ หรือ หมูย่างเกาหลี เปwนเนืJอหมูหมักเครื;องปรุง เวลาจะรับประทานต้อง

นํามาย่างบนตะแกรงเตาถ่านจนสุก และใช่กรรไกรตัดให้เปwนชิJนเล็ก ๆ พอคํา รับประทานกับข้าวสวย กิมจิ และผักสด ห่อ

ผักแล้วจิJมนํJาจิJม หนึ;งในเมนูยอดฮิตของชาวเกาหลีอีกเช่นกัน 

ที;พัก : L’ART HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื;อโรงแรมที;ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

 

 

วันที;สาม   สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ศูนย์รวมเครื;องสําอางแบรนด์ดังเกาหลี - ย่านฮงแด                      �อาหาร เช้า, เย็น  

              



 

 

 
 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืJอที;5) 

นําทุกท่านชอ้ปปIJ ง ศูนย์โสมรัฐบาล (Ginseng center) ซึ;งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปwนโสมที;อายุ 6 ปj ซึ;งถือว่ามี

คุณภาพดีที;สุด ให้ท่านได้เลือกซืJอโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเปwนยาบํารุงร่างกายให้ท่าน ซืJอ

เปwนของฝาก และ ร้านสมุนไพร Red Pine เปwนผลิตภัณฑ์ที;สกัดจากนํJามันสน ที;มีสรรคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน 

ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนัJนพาทุกท่านไปแวะเที;ยวชม พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังเก่าแก่

ที;สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึJนในปj ค.ศ.1394 โดยใช้เปwน  ศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเปwนทัJงที;ประทับ

และฐานอํานาจของพระ เจ้าแทจอนและต่อเนื;องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนพระที;นั;งคึนชองจอนถูกสร้างขึJนมาเพื;อ

เปwนที;ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี;ปุ�นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึJนคั;นเพื;อต้องการแสดงนัย

เด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนีJได้ถูกรืJอถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปjการ

ปลดแอกจากญี;ปุ�นในเขตพระราชวังยังมีพระตําหนักเคียวฮเวรู เปwนอาคารสองชัJน ตัวพระตําหนักถูกสร้างให้ยื;นออกไป

กลางสระนํJาที;เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึJนเพื;อใช้เปwนสถานที;สําหรับจัดงานเลีJยงพระราชทาน   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที;ยง �  รับประทานอาหารเที;ยง (มืJอที;6) เมนูชาบู ชาบู สุกีJสไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และ
เนืJอหมูสไลด์นํJาซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ;งขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย  
พาทุกท่านไปเดินเล่นที;ใจกลางโซล ย่านอิกซองดง (Ikseon-dong) ย่านหมู่บ้านเกาหลีโบราณที;มีมาตัJงแต่สมัยโชซอนมี
อายุกว่า 100 ปj วัยรุ่นเกาหลีนิยมพากันมาเดทกันที;นี;เปwนอย่างมาก เพราะนอกจากจะมีความโบราณความสวยงามและ
ความโรแมนติกนัJนแล้ว ก็ยังมี ร้านอาหาร คาเฟ� ร้านขายดอกไม้ และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซืJอเลือกช้อปกัน อย่าง
เพลิดเพลิน 

ถ่ายภาพดา้นหนา้ N Seoul Tower ให้ท่านเพลิดเพลินชมทัศนียภาพที;สวยงามของแต่ละฤดูที;แตกต่างกัน และให้ท่านได้
ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี ที;นิยมมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึง
เต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี (ไม่รวมค่าลิฟท์) จากนัJนพาท่าน ช้อปปIJ งที; แหล่งช้อปปIJ งปลอดภาษี (Shinsegae Duty 

วันที;สี;    โซล – ศูนย์โสมรัฐบาล - ร้านสมุนไพร Red Pine - พระราชวังเคียงบกกุง – คลองชองกเยชอน - N Seoul Tower –  

                    แหล่งช้อปปIJงปลอดภาษี – ย่านเมียงดง                                                                                               �อาหาร เช้า, เที;ยง  



Free) ช้อปปIJ งสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาvิกา,แว่นตา,เครื;องสําอางค์,กระเปtา,กล้องถ่ายรูป หรือจะเปwน
โทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซืJออย่างเต็มที; และ ย่านเมียงดง เลือกสินค้าเทรนด์แฟชั;นล่าสุดของเกาหลีได้ที;นี;
โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเสืJอผ้า รองเท้า กระเปtา เครื;องประดับ ทัJงแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และ
สินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื;องสําอางเช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE อีกทัJงยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น   � อิสระอาหารเย็นเพื;อไม่เปwนการรบกวนเวลาของท่าน 

ที;พัก : L’ART HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื;อโรงแรมที;ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 

 

เช้า � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืJอที;7) 

พาทุกท่านช้อปปIJ ง ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb รวมเปwนสมุนไพรที;มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆออก

จากตับอย่างปลอดภัยเนื;องจากเปwนสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านัJน จากนัJนนําท่านถา่ยภาพเชค็อนิ 

ถนนยออีโด (Yeouido  Cherry Blossom Street) ที;เต็มไปด้วยต้นซากุระบานสะพรั;งสวยงามตลอดเส้นทาง ผู้คนนิยม

มาเก็บภาพความประทับใจและพักผ่อนนั;งชิลกันที;นี;เปwนอย่างมาก และยังมีของขายท้องถิ;นรวมไปถึงอาหารและ

เครื;องดื;ม จากนัJนให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที;ยง � รับประทานอาหารเที;ยง (มืJอที;8) Budae Jjigae มาม่าหม้อไฟเกาหลี เมนูฮิตตามรอยซี;รี;ย์ ส่วนประกอบหลัก เส้นมาม่า

เกาหลี แฮม เต้าหู้ ซอสโคชูจัง และผักเคียง 

จากนัJนนําท่านช้อปปIJ ง ร้านพลอยอเมทิสต์ (Amethyst) อัญมณีตระกูลควอตส์ที;สีม่วง หรือที;เรียกกันว่า พลอยสีดอก

ตะแบก เปwนสัญลักษณ์ของความจริงใจและความมั;นคงทางจิตใจ และยังได้รับความนิยมในกลุ่มทางศาสนาเพราะเชื;อว่า

ช่วยดลบันดาลให้เกิดความเที;ยงธรรมแก่ผู้ปฏิบัติ จากนัJนนําทุกท่านเยี;ยมชม หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป (Gimpo 

Art Villange) สร้างขึJนเพื;อการศึกษาเปwนการออกแบบหมู่บ้านศิลปะวัฒนธรรมดัJงเดิมสไตล์ฮันบก ทัJงในอดีต ป|จจุบัน 

และอนาคต ให้ท่านอิสระเดินเล่นเดินชมศิลปะและการแสดงได้ตามอัธยาศัย 

 

 

วันที;ห้า      โซล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb -  ชมซากุระ ถนนยออีโด – ร้านพลอยอเมทิสต์ - หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกมิโป 

                 Hyundai Mall - Local Super Market                                                                                              � อาหาร เช้า, เที;ยง                                                                                            



 

 

 

 

 

จากนัJนพาท่านไปแหล่งช้อบปIJ งขนาดใหญ่ที;ชื;อ Hyundai Mall เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได ร้านสินค้าแบ

รนด์เนมระดับโลกมากมาย นอกจากจะเปwนแหล่งช้อปปIJ งแล้ว ยังเปwนแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย ก่อนเดินทางกลับนํา

ท่านแวะ ละลายเงนิวอนที; Local Super Market ซึ;งท่านสามารถเลือกซืJอสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น 

บะหมี;ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย นํJาจิJมปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสําเร็จรูป ผลไม้

ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย จนสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื;อ

เดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

 

 

01.05 น.   เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน  Thai AirAsia X (XJ) เที;ยวบินที; XJ703 

04.40 น.  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
*********************************** 

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี;ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขึJนอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ;น สถานที;ท่องเที;ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ;น ณ เวลานัJน 

ทัJงนีJการเปลี;ยนทางบริษัทจะคํานงึถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเปwนหลักสําคัญ 
 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี;ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื;องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร 
หรือช่วงเทศกาลหรือวนัหยุด เปwนต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี;ยนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเปwนหลัก เพื;อให้ท่านท่องเที;ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  
ทัวรค์รัJงนีJมวีัตถุประสงค์เพื;อการท่องเที;ยวเปwนหมู่คณะเท่านัJน ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออก จากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ทอ่งเที;ยว
ตามที;ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จําเปwนต้องขอคิดค่าใช้จ่าย เพิ;ม 100 USD/ต่อท่าน  

 

เงื;อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ (Update 01 พฤศจิกายน 2565)  
 

1. ส่งหลักฐาน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ที;ได้รับการอนุมัติแล้วของท่านมาให้ที;บริษัท 

 โปรดตรวจสอบข้อมูล K-ETA ของท่านให้ถูกต้อง กรณีเอกสารผิดทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆทั)งสิ)น 

2. ผู้เดินทางต้องลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense) ด้วยตนเอง 
 

เงื;อนไขข้างต้น อาจมีการยกเลิก หรือ เปลี;ยนแปลง บริษัทฯ จะทําการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดินทาง 
 

 

► เอกสารที;ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

2.เอกสารจากการลงทะเบียนผ่านการอนุมัติระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)  

 

 เง ื;อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางครัJงนีJจะต้องมีจํานวน 10 ท่านขึJนไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที;มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

วันที;หก     ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน -  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ                      

              



- หรือเลื;อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ~ในการปรับราคาค่าบริการเพิ;ม (ในกรณีที;ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที;ลูกคา้ต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที;ของบรษัิทฯ ก่อนทุกครัJง ม ิฉะนัJนทางบรษัิทจะไม่

ร ับผิดชอบใดๆ ทัJงสิJน  
 

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 8,000 บาท  

 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและหลักฐาน K-ETA พร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที;เหลือชําระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจําเปwนต้องออกตั�วก่อนท่านจําเปwนต้องชําระค่าทัวร์ส่วนที;เหลือ

ตามที;บริษัทกําหนดแจ้งเท่านัJน 
 

**สําคญั**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง )จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า  6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจํานวน

หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ตํ;ากว่า 3หน้า** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนัJนทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ   ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

เง ื;อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัJงแต่ 30 วันขึJนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที;เกิดขึJนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที;ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที;เกิดขึJนจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ~ยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที;เกิดขึJนจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายที;เกิดขึJนจริง เช่น ค่ามัดจําตั�วเครื;องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเปwนอื;นๆ 

 

อัตราค่าบริการนีJรวม   

1. ค่าตั�วโดยสารเครื;องบินไป-กลับ ชัJนประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั+วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที5นั5งเป6น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั+วกรุ๊ปเท่านั)นไม่สามารถเลื5อนวันได้) 

2. ค่าที;พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที;ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที;เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปwนต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที;ระบุไว้ใน

โปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที;พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที;ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าที;บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่านํJาหนักกระเปtา สายการบิน Thai AirAsia X สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื;อง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึJนเครื;องได้ 10 กิโลกรัม และ

ค่าประกันวินาศภัยเครื;องบินตามเงื;อนไขของแต่ละสายการบินที;มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที;

สายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื;อนไขของบริษัทฯประกันภัยที;บริษัททําไว้ 

ทัJงนีJย่อมอยู่ในข้อจํากัดที;มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานที;เกี;ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั;งซืJอประกันสุขภาพเพิ;มได้จากบริษัทประกันทั;วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํJามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํJามันตามรายการทัวร์ 

10. ค่ารถปรับอากาศนําเที;ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

11. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที;จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีJไม ่รวม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื;นๆ ที;นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื;องดื;ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปwนต้น  



3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีนํJามันที;สายการบินเรียกเก็บเพิ;มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั�วเครื;องบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเปtาที;โรงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนญุาตนาํเกบ็ ณ สนามบนิวนัแรก ท่านละ 50,000 วอน สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและ

นํJาใจจากท่าน 

  

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัJงหมดก่อนทําการจอง เพื;อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมื;อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทัJงหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื;อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทัJงหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ~ที;จะเลื;อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึJนในกรณีที;มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ~การเก็บค่านํJามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ;ม หากสายการบินมีการปรับขึJนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ~ในการเปลี;ยนเที;ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื;องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัJงสิJน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ;งของผิดกฎหมาย ซึ;งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัJงสิJน หากเกิดสิ;งของสูญหาย อันเนื;องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที;ยวเอง  

6. เมื;อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทัJงหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื;อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทัJงหมด  

7.  รายการนีJเปwนเพียงข้อเสนอที;ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัJงหนึ;ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที;พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ;งอาจจะปรับเปลี;ยนตามที;ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื;องห้องพัก เปwนสิทธิ~ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที;เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี; / ปลอดบุหรี;ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี;ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที;พัก ทัJงนีJขึJนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั

ได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปwนพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัJน 

บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ~ในการให้คําสัญญาใด ๆ ทัJงสิJนแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัJน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื;องจากเปwนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที;ผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปwนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเที;ยว อันเนื;องมาจากการกระทําที;ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก

ปฏิเสธในกรณีอื;น ๆ   

12. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื;อนไขของบริษัทฯประกันภัยที;บริษัททําไว้ ทัJงนีJ

ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที;มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที;

เกี;ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั;งซืJอประกันสุขภาพเพิ;มได้จากบริษัทประกันทั;วไป 

 


