
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

KXJ17 CHERRY BLOSSOM & TULIP KOREA 6วัน 3คืน 

เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ พระราชวงัเคยีงบกกงุ ยออโีด 
สัมผัสความโรแมนติกแห่งเกาหลี “เกาะนาม”ิ พร้อมชมซากุระบานสะพร่ัง ถนนยออีโด  

เชค็อนิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สะพานโซยางคงั พระราชวังเคียงบกกงุ เดนิเลน่ อิกซอนดง 
N Seoul Tower หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป ชอ้ปปิ้ ง ย่านฮงแด ย่านเมียงดง และ เอาท์เล็ทฮุนได 

 

“ชมความสวยงามดอกทวิลปิสุดอลงัการ ณ งาน Everland Tulip Festival 2023” 
 

เดินทางโดยสายการบิน Thai AirAsia X (XJ) 
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 20 Kg. / Carry on 7 Kg. 

 



 

 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 
 (บาท) 

ราคาเดก็   
(บาท) 

พักเดี่ยว / เดนิทาง
ท่านเดียว เพ่ิม  (บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

31 มนีาคม – 05 เมษายน 2566 22,888  

ไมม่ีราคาเดก็ 
(Infant ไมเ่กนิ 2 ปี 
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 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4  เคาท์เตอร์ สายการบิน Thai 
AirAsia X (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า 

 
 
 
 

02.35 น.    น าท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Thai AirAsia X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ700 

วันที่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ      

2 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  
XJ700 BKK-ICN 02.35-10.05 – เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – 
สะพานโซยางคัง 

   KOREA TOURIST HOTEL 3* 
 หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 
สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ –ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี 
- ย่านฮงแด    

L’ART HOTEL 3*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 
โซล – ศูนย์โสมรัฐบาล - ร้านสมนุไพร Red Pine - พระราชวัง
เคียงบกกุง – อกิซอนดง - N Seoul Tower – แหล่งชอ้ปป้ิง
ปลอดภาษี – ยา่นเมยีงดง                                                                                         

   
L’ART HOTEL 3*  

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

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

    

6 
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน -  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
XJ703 ICN-BKK 01.05-04.40     

วันทีห่นึ่ง      ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ              
 

วันทีส่อง    ทา่อากาศยานสุวรรณภมูิ – ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน – เมอืงชุนชอน – เกาะนามิ – สะพานโซยางคัง      
                                                                                                                                                                                         อาหาร เที่ยง, เย็น 
              



 

 

10.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ   
นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

เที่ยง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มื้อที่1) บลูโกกิ หรือเนื้อย่างหรือเนือ้ผดัสไตลเ์กาหล ีเอกลักษณ์อยู่ตรงเนือ้ทีห่มกัด้วยสาลีแ่ละ
น ้ามันงาจนหอมและนุ่มเข้าเนื้อ ย่างจนสุกแล้วกินห่อกับผักและน ้าจ้ิม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ที่มีชื่อเสียงด้าน
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย เมืองนี้อยู่ทางตอนเหนือ 
ต้ังอยู่ในแอ่งที่เกิดจากแม่น ้าโซยางและแม่น ้าฮัน มีทะเลสาบขนาด
ใหญ่อยู่รอบเมือง โดยเฉพาะทะเลสาบโซยังและทะเลสาบอุยอาม 
บริเวณนี้มีช่ือเสียงจากเกาะเล็กๆ ริมแม่น ้า พาท่านเดินทางไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในเมืองชุนชอนคือ เกาะนามิ พาทุกท่าน
เดินชม เกาะนามิ เป็นสถานที่โด่งดังมาจากซีรีส์เกาหลีเร่ือง 
Winter Sonata (2002) โดยใช้เกาะนามิเป็นสถานที่ถ่ายท าฉากโร
แมนติก ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คู่รักนิยมมาเที่ยวกัน
ตลอดทั้งปี และห้ามพลาดที่จะถ่ายภาพคู่กับรูปปั้ นอย่าง เบยอง
จุน และชเวจีอู พระเอก-นางเอก จากซีรีย์เร่ืองดังกล่าว ท าให้ที่นี่
ถูกขนานนามให้เป็น "เกาะแห่งความรัก" เกาะนามิมีพ้ืนที่ทั้งหมด
ประมาณ 270 ไร่ และมีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เส้ียว เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวใกล้กรุงโซลที่ยังรักษาความอุดมสมบูรณ์และความ
บริสุทธิ์ของธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
สะพานโซยางคัง (Soyanggang Skywalk) สะพานกระจกที่ยาว
ที่สุดในเกาหลีใต้ เป็นสะพานกระจกใสที่มีความยาว 156 เมตร โดย
พ้ืนทางเดินจะเป็นกระจกใสสามารถมองเห็นทะเลสาบเอียมโฮ 
(Uiamho Lake) ได้ ตัวสะพานมีความสูงไม่มาก คนที่กลัวความสูงสามารถเดินได้สบายๆ ปลายทางจะเป็นลานชมวิวให้
เราได้ถ่ายภาพกับวิวภูเขาและทะเลสาบที่สวยงาม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) เมนูทัคคาลบี้ Dak-kalbi หรือไก่ผัดเผ็ดเป็นอาหารเกาหลียอดนิยมที่ท าจากไก่หั่นเต๋า
หมักในซอสโคชูจัง ที่มีมันฝร่ังหวานกะหล ่าปลีใบเพริลล์ต้นหอมต้นต ารับและส่วนผสมอื่น ๆ 
ที่พัก : KOREA TOURIST HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 
จากนั้นน าท่านเดินทางชมความสวยงามของดอกทวิลปิที ่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ในงาน Everland Tulip Festival 2023
เต็มไปดว้ยโซนดอกทวิลปิสีสดใสและยงัมมีมุมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกถา่ยภาพเกบ็ความประทบัใจไดอ้กีดว้ย ถูกขนานนามว่า 
ดิสนีย์แลนด์เกาหลี สวนสนุกเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายในสวนสนุกประกอบไปด้วยโซนต่าง ๆ  5 
โซน ทั้งโซน American Adventure, Zoo Topia, Global Fair, Magic Land และ European Adventure การท่องเทีย่ว
ภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะน าว่า ควรขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะ
พบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ท่านสามารถทดลองสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟ

วันทีส่าม   สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี - ย่านฮงแด                      อาหาร เช้า, เยน็  
              



 

 

เหาะ T-Express หนอนสะบัดชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น (ค่าทัวร์รวมบัตรค่าเข้าสวน
สนุกแล้ว)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง    อิสระอาหารเที่ยงเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 
ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปป้ิงที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย 
ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, 
LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซ้ือในราคาพิเศษ จากนั้นพา
ท่านไป อิสระช้อปป้ิง ย่านฮงแด เป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็ก
มหาวิทยาลัย มีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอร่ี ร้านค้าจ าหน่าย
สินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารทีน่า่สนใจในหมูวั่ยรุ่นอายุ 
ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่าง ๆก็ยังไม่แพงอีกด้วย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่4) พอร์กคาลบิ หรือ หมูย่างเกาหลี เป็นเนื้อหมูหมักเคร่ืองปรุง เวลาจะรับประทานต้อง
น ามาย่างบนตะแกรงเตาถ่านจนสุก และใช่กรรไกรตัดให้เป็นช้ินเล็ก ๆ พอค า รับประทานกับข้าวสวย กิมจิ และผักสด ห่อ
ผักแล้วจ้ิมน ้าจ้ิม หนึ่งในเมนูยอดฮิตของชาวเกาหลีอีกเช่นกัน 
ที่พัก : L’ART HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5) 
น าทุกท่านช้อปป้ิง ศูนย์โสมรัฐบาล (Ginseng center) ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่ามี
คุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกายให้ท่านซ้ือ
เป็นของฝาก และ ร้านสมุนไพร Red Pine เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน ้ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน 
ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นพาทุกท่านไปแวะเทีย่วชม พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังเก่าแก่
ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็น  ศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทั้งที่ประทับ
และฐานอ านาจของพระ เจ้าแทจอนและต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนพระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือ
เป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นค่ันเพ่ือต้องการแสดงนัย

วันที่ส่ี    โซล – ศูนย์โสมรัฐบาล - ร้านสมนุไพร Red Pine - พระราชวังเคียงบกกุง – คลองชองกเยชอน - N Seoul Tower –  
               แหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี – ยา่นเมียงดง                                                                                               อาหาร เชา้, เที่ยง  
              



 

 

เด่นชัดว่าต้องการตัดความผกูพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลงันี้ไดถู้กร้ือถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปกีาร
ปลดแอกจากญี่ปุ่นในเขตพระราชวังยังมีพระต าหนักเคียวฮเวรู เป็นอาคารสองชั้น ตัวพระต าหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไป
กลางสระน ้าที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นสถานที่ส าหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) เมนูชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และ
เนื้อหมูสไลด์น ้าซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซ่ึงขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย  
พาทุกท่านไปเดินเล่นที่ใจกลางโซล ย่านอิกซองดง (Ikseon-dong) ย่านหมู่บ้านเกาหลีโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยโชซอนมี
อายุกว่า 100 ปี วัยรุ่นเกาหลีนิยมพากันมาเดทกันที่นี่เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะมีความโบราณความสวยงามและ
ความโรแมนติกนั้นแล้ว ก็ยังมี ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายดอกไม้ และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซ้ือเลือกช้อปกันอย่าง
เพลิดเพลิน 

ถ่ายภาพด้านหนา้ N Seoul Tower ให้ท่านเพลิดเพลินชมทัศนียภาพที่สวยงามของแต่ละฤดูที่แตกต่างกัน และให้ท่านได้
ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี ที่นิยมมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึง
เต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี (ไม่รวมค่าลิฟท์) จากนั้นพาท่าน ช้อปป้ิงที่ แหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี (Shinsegae Duty 
Free) ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา ,แว่นตา,เคร่ืองส าอางค์ ,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็น
โทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซ้ืออย่างเต็มที่ และ ย่านเมียงดง เลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่
โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และ



 

 

สินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองส าอางเช่น  ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น    อิสระอาหารเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ที่พัก : L’ART HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่7) 
พาทุกท่านช้อปป้ิง ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb รวมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆออก
จากตับอย่างปลอดภยัเนือ่งจากเป็นสมนุไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเทา่นั้น จากนัน้น าทา่นถา่ยภาพเชค็อนิ 
ถนนยออีโด (Yeouido  Cherry Blossom Street) ที่เต็มไปด้วยต้นซากุระบานสะพร่ังสวยงามตลอดเส้นทาง ผู้คนนิยม
มาเก็บภาพความประทับใจและพักผ่อนนั่งชิลกันที่นี่เป็นอย่างมาก และยังมีของขายท้องถิ่นรวมไปถึงอาหารและ
เคร่ืองดื่ม จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่8) Budae Jjigae มาม่าหม้อไฟเกาหล ีเมนูฮิตตามรอยซ่ีร่ีย์ ส่วนประกอบหลัก เส้นมามา่

เกาหลี แฮม เต้าหู้ ซอสโคชูจัง และผักเคียง 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ร้านพลอยอเมทิสต์ (Amethyst) อัญมณีตระกูลควอตส์ที่สีม่วง หรือที่เรียกกันว่า พลอยสีดอก
ตะแบก เป็นสัญลักษณ์ของความจริงใจและความมั่นคงทางจิตใจ และยังได้รับความนิยมในกลุ่มทางศาสนาเพราะเชื่อว่า

วันที่ห้า      โซล - ศูนยส์มนุไพร Hogaenamu Herb -  ชมซากุระ ถนนยออโีด – ร้านพลอยอเมทสิต์ - หมู่บา้นศิลปะโบราณแห่งกมิโป 
                 Hyundai Mall - Local Super Market                                                                                               อาหาร เชา้, เที่ยง                                                                                                                   
              



 

 

ช่วยดลบันดาลให้เกิดความเที่ยงธรรมแก่ผู้ปฏิบัติ จากนั้นน าทุกท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป (Gimpo 
Art Villange) สร้างขึ้นเพ่ือการศึกษาเป็นการออกแบบหมู่บ้านศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมสไตล์ฮันบก ทั้งในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต ให้ท่านอิสระเดินเล่นเดินชมศิลปะและการแสดงได้ตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นพาท่านไปแหล่งช้อบป้ิงขนาดใหญ่ที่ชื่อ Hyundai Mall เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได ร้านสินค้าแบ
รนด์เนมระดับโลกมากมาย นอกจากจะเป็นแหล่งช้อปป้ิงแล้ว ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย ก่อนเดินทางกลับน า
ท่านแวะ ละลายเงินวอนที ่Local Super Market ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น 
บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น ้าจ้ิมปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม้
ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพ่ือ
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

 
 
01.05 น.   เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน  Thai AirAsia X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ703 
04.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ 

 

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

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ข้ึนอยู่กับตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานที่ทอ่งเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิน่ ณ เวลานัน้ 
ทั้งนีก้ารเปลี่ยนทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกทา่นเปน็หลักส าคัญ 

 
หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน, การจราจร 
หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นตน้ โดยมติ้องแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลกั เพ่ือให้ทา่นทอ่งเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  
ทัวร์คร้ังนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือการทอ่งเที่ยวเปน็หมู่คณะเทา่นัน้ ถา้ลกูค้าท่านใดต้องการแยกตัวออก จากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ทอ่งเที่ยว
ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่าย เพ่ิม 100 USD/ตอ่ท่าน  

 

เง่ือนไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต ้(Update 01 พฤศจกิายน 2565)  
 

วันทีห่ก     ทา่อากาศยานนานาชาติอนิชอน -  ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ                      
              



 

 

1. ส่งหลกัฐาน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ทีไ่ด้รับการอนมุตัิแล้วของท่านมาใหท้ี่บริษัท 
 โปรดตรวจสอบข้อมูล K-ETA ของท่านให้ถูกต้อง กรณีเอกสารผิดทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

2. ผู้เดนิทางตอ้งลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense) ด้วยตนเอง 
 

เง่ือนไขข้างต้น อาจมีการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะท าการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดินทาง 
 

 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2.เอกสารจากการลงทะเบียนผ่านการอนุมัติระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)  
 

 เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ านวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ถงึ15ทา่นและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
 

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  
 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและหลักฐาน K-ETA พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
 

**ส าคญั**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง )จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า  6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ   ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม   



 

 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ใน

โปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สายการบิน Thai AirAsia X สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได้ 10 กิโลกรัม และ

ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่
สายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัทท าไว้ 
ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
10. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
11. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตน าเกบ็ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 50,000 วอน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและ

น ้าใจจากท่าน 
  
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  



 

 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนั
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกนัภยัทีบ่ริษัทท าไว้ ทั้งนี้
ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

 


