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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

วนัแรก  สนำมบนิสวุรรณภมู ิ   

  (-/-/-) 

 

23.00 น.   คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสายขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 ประต ู

3 เคำนเ์ตอร ์E สำยกำรบนิ AIR ASIA X (XJ) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่อง  สนำมบนิอนิชอน - เกำะนำม ิ                                                                                                  

(-/L/D) 

 

02.35 น. ✈ น าท่านเดนิทางสู ่สนำมบนิอนิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) 

เทีย่วบนิที ่XJ700 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5.30 ชม.) 

10.05 น. เดนิทางถงึ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน สาธารณรัฐเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 

2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย)  

 

***เทีย่วบนิหรอืเวลำอำจมกีำรเปลีย่นแปลง ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิเป็นผูก้ ำหนด*** ขอสงวนสทิธิใ์นกำร

เลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เนือ่งจำกกำรจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิเป็นสทิธิข์องทำงเจำ้หนำ้ทีเ่ช็คอนิ ซึง่

ทำงบรษิทัไมส่ำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้

 

  หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้  ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ สำธำรณรฐัเกำหลใีต ้

จากนัน้รถโคช้พาท่านขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยองจองหรอืสะพานเพือ่ความหวังในการรวม

ชาตทิีย่าวกวา่ 4.42 กม.และมยีอดโดมสงู 107 เมตร 

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั  

 

  น าท่านเดนิทางสู่ เกำะนำม ิ(NAMI ISLAND) ตัง้อยู่ที่เมอืงชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทาง

ตะวันออก ประมาณ 63 กโิลเมตร เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหลใีต ้ 

    เกาะนามมิรีูปร่างเหมอืนใบไมล้อยน ้า มพีืน้ทีป่ระมาณ 270 ไร่ เป็นเกาะกลางแมน่ ้าฮัน ซึง่เกดิ

จากการสรา้งเขือ่นชองพยอง เกาะนามแิหง่นีโ้ดง่ดังจากซรียี ์WINTER LOVE SONG ซึง่ใชเ้กาะนามเิป็น

สถานทีถ่า่ยท า  

    บนเกาะจะมบีรรยากาศรม่รืน่ เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลัด ตน้แปะกว๊ย ตน้ซากรุะ ตน้เมเป้ิล และ

ตน้ไมด้อกไมอ้ืน่ๆ ทีพ่ลัดกนัออกดอกเปลีย่นสใีหช้มกนัทกุฤดกูาล ทัง้เกาะไมม่เีสาไฟหรอืสายไฟใหเ้ห็น

เลยซกัตน้เพราะมนัถกูฝ่ังลงใตด้นิทัง้หมดเพือ่ใหไ้มบ่ดบงัทัศนยีภาพ  
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    เกาะแห่งนี้ตัง้ตามชือ่ของ นายพลนาม ิบคุคลส าคัญในประวัตศิาสตรส์มัย พระเจา้เซโจ ในชว่ง

ศตวรรษที่ 15 ที่มีความดีความชอบในเรื่องการปราบกลุ่มกบฏทางภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาหลใีนสมัยกอ่น แต่หลังจากทีม่กีารเปลีย่นรัชกาลใหม ่เขาก็ถูกกล่าวหาว่า

เป็นกบฏและถูกประหารชวีติพรอ้มกันทัง้ตระกลู แต่แลว้ภายหลังความจรงิไดป้รากฏว่าคดทีีเ่คยสบืสวน

เป็นเท็จ จงึมกีารคนืยศถาบรรดาศักดิก์ลับคนื และสรา้งสุสานไวท้ีเ่กาะนามแิห่งนี้เพือ่เป็นอนุสรณ์เพือ่

ร าลกึถงึ  

    อสิระใหท้กุทำ่นโพสต ์ทำ่สวยๆ ถำ่ยรปูกบัจดุไฮไลทข์องเกำะแหง่นี ้

  

 

 

เย็น   บรกิำรอำหำรเย็น 

  ทีพ่กั   โรงแรมมำตรฐำน ระดบั 3 ดำว  
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วนัทีส่ำม อุทยำนแห่งชำตซิอรคัซำน - ศูนยเ์ครือ่งส ำอำง - สวนป่ำกรุงโซล - ชอ้ปป้ิงย่ำนฮงแด            

(B/L/-) 

 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้  

 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง อุทยำนแหง่ชำตซิอรคัซำน (SEORAKSAN) คือ ภูเขาทีสู่งทีสุ่ดใน

กลุม่เทอืกเขา TAEBAEK เทอืกเขาทีม่คีวามยาวตัง้แต่ประเทศเกาหลเีหนือจนถงึอาณาเขตของประเทศ

เกาหลใีต ้ตัง้อยูใ่นจังหวัดคังวอน (GANGWON-DO) จังหวัดทีเ่คยเป็นสว่นหนึง่ของประเทศเกาหลเีหนอื 

ปัจจบุนัไดก้ลายเป็นอทุยานแห่งชาตซิอรัคซาน เป็นสถานทีท่ีไ่มค่วรพลาดทีจ่ะแวะไปชมความสวยงาม

ของภเูขาซอรัคซานแหง่นี ้ 

 

  จากนัน้น าท่านแวะ วดัชนิฮงึซำ (SHUNHEUNGSA) กราบสักการะขอพรพระพุทธรูปสัมฤทธิป์าง

สมาธขินาดใหญ่ทีม่คีวามสงูกว่า 15 เมตร ตัง้ประดษิฐานอยูภ่ายในอุทยานแห่งชาตซิอรัคซาน ซึง่วัด

แหง่นีนั้น้เป็นวัดเกา่แกส่มยัเชน เป็นทีน่ยิมอยา่งมากในหมูช่าวเกาหลทีีนั่บถอืศาสนาพุทธ อกีทัง้ยังเป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ทีัศนยีภาพทีส่วยงามอกีดว้ย 

 

 

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั  

 

  จากนัน้เดนิทางสู ่ศนูยเ์ครือ่งส ำอำง ใหท้่านชมและเลอืกซือ้เครือ่งส าอางและเวชส าอางแบรนดช์ัน้น า

ของเกาหล ีทีC่OSMETIC ยีห่อ้คณุภาพทีผู่ห้ญงิชาวเกาหลทีัง้สาวทัง้ไมส่าวแลว้ใหค้วามส าคัญกับเรือ่ง

ผวิหนา้คอ่นขา้งมากโดยเฉพาะในกลุม่บ ารงุผวิพืน้ฐาน SKIN CARE และเครือ่งส าอางผสมสมนุไพร 
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น าท่านเดนิทางสู่ สวนป่ำกรุงโซล (SEOUL FOREST) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ถงึขนาดที่

เรียกว่าป่ากลางเมอืงเลยทีเดียว ที่แต่เดมิเป็นป่าหลวงที่ใหร้าชวงศ์กษัตรยิใ์ชล้่าสัตว์ และเป็นพื้นที่

ส าหรับการตรวจสอบทหาร ต่อมาถูก

ดั ด แปล ง ให ้ก ล า ย เ ป็ นสนามกอล์ฟ 

สนามแขง่มา้ และสวนกฬีาในทีส่ดุ ภายใน

ประกอบดว้ยสวนสาธารณะ 5 สวน ในพืน้ที่

ขนาดยักษ์ถงึ 1.16 ลา้นตารางเมตร มไีฮ

ไลทเ์รือ่งการเป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นส ีและ

จุดชมดอกพอทกวกหรือซากุระเกาหลีที่

สวยงามของกรุงโซล **ในช่วงเดือน

เมษายน จะมดีอกซากรุะ หรอืทีช่าวเกาหลี

เรยีกว่า พ็อตกต (CHERRY BLOSSOM) บานสะพร่ัง (ทัง้นี้การบานของดอกซากุระขึน้อยู่กับสภาพ

อากาศในแตล่ะปี)**  

  

น าทา่นเดนิทางสู ่แหลง่ชอ้ปป้ิงยำ่นฮงแด (HONGDAE) 

หรือ ย่านมหาวทิยาลัยฮงอกิ วอล์คกิง้ สตรีท (HONGIK 

UNIVERSITY STREET) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหนา้

ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ ศนูยร์วมเด็กวัยรุน่ เด็กมหาวทิยาลัย 

และวัยท างาน นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และ

รา้นอาหารต่างๆ ก็ไมแ่พง ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แต่ชว่ง

บา่ยเป็นตน้ไป เพราะรา้นคา้แตล่ะรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร 

ของทีข่ายกนัเยอะสว่นใหญก่็จะเป็นสนิคา้แฟชัน่ เชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เครือ่งเขยีน 

และทีเ่ยอะไมแ่พก้นัก็คอืขนมตา่งๆ 

 

เย็น อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั 

ทีพ่กั    โรงแรมมำตรฐำน ระดบั 3 ดำว 
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วนัทีส่ ี ่ ชมซำกุระทีถ่นนยออโีด - สมุนไพรโสมเกำหล ี- สมุนไพรฮอตเกนำมู - ชมซำกุระรมิทะเลสำบ

ซอกชอน - สวนสนุก LOTTE WORLD - DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงย่ำนเมยีงดง                           

(B/L/-) 

 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้  

 

   น าท่าน ชมควำมงำมของดอกซำกุระ ณ ถนนยออโีด ซึง่ก าลังบานอยู่ทั่วเกาหล ี เพราะไม่ว่าจะ

เดนิทางไปทีไ่หน สองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยความงามของดอกซากรุะสชีมพูออ่นละลานตา ใหท้่านได ้

หยบิกลอ้งขึน้มาถ่ายภาพดอกซากุระเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ อกีทัง้ไดเ้ห็นภาพของคนเกาหลอีอกมาปิคนคิ

ตามสวนสาธารณะ ทัง้ทีม่าเป็นเพือ่นกลุ่มใหญ่ๆ คู่รัก และครอบครัว ชวนกันมาพักผ่อนท าอาหารมาน่ัง

ทานไปคยุไป ดดูอกซากรุะไปดว้ย **ในชว่งเดอืนเมษายน จะมดีอกซากรุะ หรอืทีช่าวเกาหลเีรยีกวา่ พ็อ

ตกต (CHERRY BLOSSOM) บานสะพร่ัง (ทัง้นี้การบานของดอกซากรุะขึน้อยูก่ับสภาพอากาศในแต่ละ

ปี)**  

 

 

 

  น าทา่นรูจ้ัก สมนุไพรโสมเกำหล ีหรอืราชาแหง่มวลสมนุไพรโสมถกูน ามาใชเ้พือ่สขุภาพเป็นเวลานานา

กว่า 2,000ปีในต ารายาแผนโบราณจนีระบวุ่าโสมเป็นสมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ย

อาหารและปอดชว่ยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทยช์ว่ยบ ารุง

หัวใจป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืดเสรมิประสทิธภิาพทางเพศลดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆนี้โสมเกาหลี
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อาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกทกุวันนีผ้ลติภณัฑโ์สมเป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ดส้ าหรับผูท้ี่

ค านงึถงึสขุภาพในปัจจบุนั  

 

  น าท่านเดนิทางไปดูแลสขุภาพกันที ่ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนำมู เป็นสมุนไพร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิม

น ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจากการดื่ม

แอลกอฮอล ์ 

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั  

 

  น าท่าน ชมดอกซำกุระเกำหล ีรมิทะเลสำบซอกชอน ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิไปกับทัศนียภาพที่

สวยงามในฤดูใบไมผ้ล ิซึง่ถูกประดับประดา โดยธรรมชาตจิากดอกพ็อก-กช (BEOJKKOCH) ในบรเิวณ

ของทะเลสาบซอกชน (SEOKCHON LAKE) **ในชว่งเดอืนเมษายน จะมดีอกซากรุะ หรอืทีช่าวเกาหลี

เรยีกว่า พ็อตกต (CHERRY BLOSSOM) บานสะพร่ัง (ทัง้นี้การบานของดอกซากุระขึน้อยู่กับสภาพ

อากาศในแตล่ะปี)**  

 

 

 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกลอตเตเ้วลิด์ (LOTTE WORLD ADVENTURE) เป็นหนึง่ในสวน

สนุกทีด่ังทีส่ดุของเกาหล ีซึง่มอีาคารสวนสนุกในร่มทีม่ขีนาดใหญทีส่ดุในโลกอยูด่ว้ย การมาเทีย่วเล่น

ทีน่ีจ่งึสามารถท าไดท้ัง้ปีโดยไมต่อ้งดสูภาพอากาศกนัเลย ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงทีร่วบรวมความบนัเทงิและ

การชมววิทวิทัศน์ ภายในมเีครือ่งเล่นทีน่่าตืน่เตน้ ลานไอซส์เก็ต ทะเลสาบ ขบวนพาเหรดรูปแบบต่างๆ 

และอืน่ๆอกีมากมาย  

    สวนสนุกลอตเตเ้วิล์ดแบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆได ้2 โซน ไดแ้ก่ “ธีมผจญภยั 

(ADVENTURE)” ทีเ่ป็นสวนสนุกในรม่ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก และ “เกำะเวทมนต(์MAGIC ISLAND)” 
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เป็นสวนสนุกกลางแจง้ ตัง้อยูด่า้นนอกตดิกับทะเลสาบซกชอนโฮซ ู(SEOKCHONHOSU LAKE) อกีทัง้

ยงัมรีา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ รา้นอาหารนานาชาต ิและสิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆอกีมากมาย  

    โดยในส่วนของอาคารสวนสนุกโซนในร่มนั้น ไดรั้บการออกแบบและตกแต่งมาอย่างด ี

โครงสรา้งภายในใชห้ลังคาเป็นกระจกทัง้หมด ท าใหถ้งึแมจ้ะอยู่ในร่มแต่ก็ไดบ้รรยากาศแบบกลางแจง้

รว่มดว้ย เครือ่งเลน่ทีน่่าสนใจ ไดแ้ก ่GYRO DROP(ดรอปทาวเวอร)์ สงู 70 เมตร, เครือ่งเลน่ทีเ่สมอืนอยู่

ในพายทุอรน์าโด, FLUME RIDE เรอืยาวโตค้ลืน่สงู และเรอืโจรสลัดสเปนแกว่งถงึ 75 องศา เป็นตน้ 

หลังจากทีส่นุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่ ขบวนพาเหรด และการแสดงเกอืบ 200 โชว ์ 

    พลาดไม่ไดท้ีจ่ะลองเล่นไอซส์เก็ตในร่ม (เปิดบรกิาร 10:30-22:30) และเยีย่มชมพพิธิภัณฑ์

พืน้บา้นทีจ่ัดแสดงเกีย่วกบัประวัตศิาสตรแ์ละวัฒนธรรมของเกาหล ี 

 

 

 

  จากนัน้ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ณ หา้งปลอดภาษีที ่DUTY FREE ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

สนิคา้แบรนดเ์นมน าเขา้จากตา่งประเทศมากมายหลากหลายชนดิรวมทัง้สนิคา้แบรนดเ์กาหลยีอดนยิม 
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จากนั้นพาท่าน ช้อปป้ิงย่ำนเมียงดง หรือ 

มยองดง (MYEONG-DONG) ที่ตั ้งอยู่ ใจ

กลางกรุงโซล เป็นย่านชอ้ปป้ิงทีฮ่ติและคักคัก

ที่สุดของกรุงโซล ดึงดูด นักท่องเที่ยวได ้

มากกว่า 1 ลา้นคนต่อวัน อีกทัง้ยังสามารถ

เดินทางไดส้ะดวก นับว่าเป็นศูนย์กลางของ

การเมอืง เศรษฐกจิ และวัฒนธรรม ตลาดเมยีง

ดงแห่งนี้เต็มไปดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารนับ

ไมถ่ว้น เป็นหนึง่ในสถานทีย่อดฮติของนักทอ่งเทีย่วและนักชอ้ป  

 

เย็น อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั 

  ทีพ่กั   โรงแรมมำตรฐำน ระดบั 3 ดำว  

 

วนัทีห่ำ้ หอคอยโซลทำวเวอร ์(N SEOUL TOWER) - พระรำชวงัเคยีงบกกงุ - หมูบ่ำ้นวฒันธรรมบกุ

ชอนฮนัอก - สมนุไพรน ำ้มนัสนเข็มแดง - พพิธิภณัฑส์ำหรำ่ย+ท ำคมิบบั+ใสชุ่ดฮนับก – 

PREMIUM OUTLET - ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต                                                                             

(B/L/-) 

 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้  

 

  น าท่านเดนิทางสู ่หอคอยโซลทำวเวอร ์ (N 

SEOUL TOWER) ณ เขานัมซาน ภเูขาเพยีง

ลูกเดยีวใจกลางเมอืงหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 

หอคอยเมอืงที่สูงที่สุดในโลก ใจกลางเมอืง

หลวงชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมือง

แบบรอบทศิ 360 องศาและท่านสามารถ

คลอ้งกุญแจคู่รักตามความเชือ่ได ้(ราคาทัวร์

ไมร่วมคา่กญุแจและคา่ขึน้ลฟิท)์  

 

  จากนัน้น าทา่นชม พระรำชวงัเคยีงบกกงุ (GYEONGBOKGUNG PALACE)  เป็นทัง้สญัลักษณ์และ

แหล่งท่องเทีย่วยอดฮติของกรุงโซล พระราชวังมขีนาดใหญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดในกรุงโซล สรา้งขึน้ในปี 

1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดมิทนัีน้ภายในพระราชวังมอีาคารและต าหนักตา่งๆมากกวา่ 

200 หลัง แต่เมือ่มกีารรุกรานของญีปุ่่ น อาคารสว่นใหญ่ก็ไดถู้กท าลายลงเหลอือยูเ่พยีงแค่ 10 หลัง

เทา่นัน้  
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    พระราชวังเคียงบกกุงนั้นขึน้ชื่อว่า เป็นพระราชวังที่สวยงามที่สุด เนื่องจากฉากหลังของ

พระราชวังนัน้เป็นเขาพูกักซาน จงึท าใหดู้ย ิง่ใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก ค าว่า “เคยีงบกกุง” หมายถงึ 

พระราชวังแห่งพรทีม่แีสงสว่าง ภายในบรเิวณของพระราชวังแห่งนี้มสีถาปัตยกรรมทีน่่าสนใจคอื พระที่

น่ังคนึจองวอง และ ศาลาเคยีงฮเวร ู ซึง่ตัง้อยูภ่ายในบรเิวณสระน ้า มทีัศนยีภาพทีส่วยงามมาก  

 

 

 

  น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่ำ้นวฒันธรรมบุกชอนฮนัอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) หมูบ่า้น

โบราณทีเ่ดมิทเีป็นทีอ่ยูข่องเหลา่ขนุนางสมยักอ่น  

    ปัจจุบันบา้นโบราณเหล่านี้ไดถู้กอนุรักษ์ไว ้และมหีลายหลังทีถู่กดัดแปลงใหเ้ป็นแหล่งเรยีนรู ้

แผยแพร่วัฒนธรรม เกสต์เฮา้ส ์รา้นอาหาร และโรงน ้าชา เปิดใหบ้รกิารแก่นักท่องเที่ยวที่เขา้มาเพื่อ

สัมผัส และเรียนรูว้ัฒนธรรมเกาหลีแบบดัง้เดมิ และอีกหนึ่งสิง่ที่ส าคัญก็คือหมู่บา้นนี้เป็นย่านที่มคีน

เกาหลอียูอ่าศัยกนัจรงิๆ ภายในบา้น  

    น าท่านเยีย่มชมและสัมผัสบรรยากาศเกาหลแีท ้ๆ  ดว้ยกลิน่ไอความเป็นดัง้เดมิของสิง่กอ่สรา้ง

บา้นเรอืนและธรรมชาต ิสะทอ้นถงึศลิปะและวัฒนธรรมสมยัโบราณของชาวเกาหล ี
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  น าทา่นเดนิทางไปดแูลสขุภาพตอ่กับ น ำ้มนัสนเข็มแดง ผลติภัณฑท์ีส่กัดจากน ้ามันสนทีม่สีรรคุณชว่ย

บ ารงุรา่งกายลดไขมนัชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย 

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั  

 

  น าทา่นชม พพิธิภณัฑส์ำหรำ่ย (SEAWEED MUSEUM) ซึง่ทา่นจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหรา่ยของชาว

เกาหล ีประวัตคิวามเป็นมาและความผกูผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหรา่ย  

    ทดลองท า คมิบบั หรอืขา้วหอ่สาหรา่ย อาหารยอดนยิมอยา่งหนึง่ทีช่าวเกาหลนียิมรับประทาน  

    นอกจากนี้ทีน่ี่ยังมบีรกิารถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึและเก็บภาพแห่งความประทับใจใน ชุดฮนับก ซึง่

เป็นชดุประจ าชาตขิองเกาหลอีกีดว้ย 

 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่PREMIUM OUTLET ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย จนถงึเวลานัดหมาย 

 

  กอ่นเดนิทางกลับน าท่านเพลดิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่SUPERMARKET สาหร่าย ขนมต่างๆ  

ช็อกโกแล็ตหนิซเีรยีลช็อกโก  ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลน

พอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้ และยงัมหีมอนสขุภาพ  กมิจ ิ เปเปโร (ป๊อกกี้

เกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย  

 

เย็น อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั 

 

   สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิอนิชอน 

 

วนัทีห่ก  สนำมบนิอนิชอน - สนำมบนิสวุรรณภมู ิ                                                                                   

(-/-/-) 

 

01.05 น. ✈ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิ AIR ASIA X (XJ) เทีย่วบนิที ่XJ703 (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 5.30 ชม.) 

 

04.40 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิำพ 
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อตัรำคำ่บรกิำร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

เมษำยน 2566 *หยดุสงกรำนต*์ 

รำคำ / ทำ่น 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว (เพิม่) 

12-17 เมษำยน 2566 29,999 29,999 7,900 

13-18 เมษำยน 2566 28,888 28,888 7,900 

 

โปรแกรมทวัรไ์มม่รีำคำเด็ก ทำรกตอ้งมอีำยไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทำงไปและกลบั 

*คำ่บรกิำรขำ้งตน้เฉพำะนกัทอ่งเทีย่วถอืพำสปอรต์ไทยเทำ่น ัน้ กรณีถอืพำสปอรต์ตำ่งชำตชิ ำระเพิม่ 3,500 บำท 

คำ่ทวัรไ์มร่วมคำ่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทำ่นละ 1,500 บำท ตอ่ทำ่น *ช ำระทีส่นำมบนิกอ่นออกเดนิทำง* 

ในสว่นหวัหนำ้ทวัรไ์มไ่ดร้วมอยูใ่นคำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ตำมมำตรฐำนกำรใหท้ปิ วนัละ 100 บำท/ทำ่น/วนั 

 

หมำยเหต ุ

1. รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว ค่าทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระ

ใหก้บัสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กนักอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิาร

ตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น***และทำงบรษิทัขอ

เทีย่วบนิ/ทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ (สำยกำรบนิเป็นผูก้ ำหนด) 

โรงแรม เมนอูำหำร และโปรแกรมกำรเดนิทำงอำจมกีำรสลบัสบัเปลีย่น  

หรอืเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

อนัเนือ่งมำจำกเหตกุำรณ์ตำ่งๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้จำกเหตสุดุวสิยั เชน่ เหตกุำรณ์ทำงธรรมชำต ิกำรเมอืง 

สภำพอำกำศไมเ่อือ้อ ำนวย รวมไปถงึสถำนะหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม 

ท ัง้นีท้ำงบรษิทัจะค ำนงึถงึควำมปลอดภยัและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

และหำกลกูคำ้ทำ่นใดจะมกีำรจองต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศ 

รถโดยสำรภำยในประเทศ หรอืรถไฟ กรณุำแจง้และสอบถำมกบัเจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัทรำบ กอ่นจองทกุคร ัง้  

ไมเ่ชน่น ัน้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรรบัผดิชอบ ทกุกรณีหำกมกีำรเปลีย่นแปลงใดๆ 

 

***หนงัสอืเดนิทำงตอ้งเหลอือำยกุำรใชง้ำนมำกกวำ่ 6 เดอืน*** 
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สงวนสทิธิ ์รำคำนีเ้ฉพำะนกัทอ่งเทีย่วชำวไทยเทำ่น ัน้ ถำ้หำกเป็นชำวตำ่งชำต ิจะตอ้งเพิม่จำกรำคำคำ่ทวัรป์กติ

อกี 100 USD** **กรณีตดักรุป๊เหมำทีเ่ป็นพนกังำนบรษิทัทวัร ์คร ูอำจำรย ์เด็กนกัเรยีน นกัศกึษำ  ธุรกจิขำย

ตรง ธุรกจิเครือ่งส ำอำงค ์ธุรกจิอำหำรเสรมิ หมอ  พยำบำล  หรอืชำวตำ่งชำต ิจะตอ้งสอบถำมรำคำใหมทุ่ก

คร ัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 

ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบหากท่านมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไปยัง

ประเทศนัน้ๆ  หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าตอ้งไม่เป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบาง

ประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติเจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมทีพ่ักทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่ับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์

ลกูคา้เป็นหลัก 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถ่ายรูป และชว่ยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสดุทา้ยชา่งภาพจะ

น าภาพถา่ยมาจ าหน่ายกบัลกูทัวร ์หากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้ เพราะทางบรษัิท

ทัวรไ์มม่กีารบงัคับลกูทัวรซ์ือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รัง้นีม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเท่านัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไมล่งรา้นช ้

อปป้ิง เชน่ น ้ามนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่ว

เอง 300 USD ตอ่ทา่น 

6. หากลูกคา้ท าจองเกนิ 20 ท่าน ท่านที ่21 เป็นตน้ไปช าระเพิม่ 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดยีวกันจองเกนิ 20 ท่าน 

แมว้า่ทา่นจะจองทัวรม์าคนละบรษัิทก็ตาม ขอสงวนสทิธิใ์หช้ าระเพิม่ตามเงือ่นไขของบรษัิท 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     

  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

  คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. จ านวน 1 ใบ 

  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

  คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

แตล่ะโรงแรมจะมกีารวางผังหอ้งพักแตล่ะประเภทแตกตา่งกนั จงึท าใหห้อ้งพักแตล่ะประเภทไมไ่ดอ้ยูต่ดิกนัหรอือยูค่นละ

ชัน้ บางโรงแรมอาจไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจเป็น เตยีงใหญ่ 1 เตยีง และ 1 เตยีงเสรมิ

แบบพับ หรอื SOFA BED  ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัรปูแบบการจัดหอ้งพักของโรงแรมนัน้ ๆ  

หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเป็น พัก 2 ท่าน 1 หอ้ง และ พักเดีย่ว 1 หอ้ง ไมว่่ากรณีใดใด ทางบรษัิท ฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารคา่หอ้งพักเดีย่วเพิม่กบัผูเ้ขา้พัก 

  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    

  คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

  คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท(เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
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อตัรำคำ่บรกิำรนี ้ไม ่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก

หัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่อาหารพเิศษนอกเหนอืจากทีท่ัวรจั์ด เชน่ อาหารเจ อาหารมงัสวรัิต ิและอาหารอสิลาม มสุลมิ 

 คำ่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทำ่นละ 1,500 บำท /ตลอดกำรเดนิทำง/ตอ่ทำ่น ช ำระทีส่นำมบนิใน

วนัเดนิทำง  

ในสว่นหวัหนำ้ทวัรไ์มไ่ดร้วมอยูใ่นคำ่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ตำมมำตรฐำนกำรใหท้ปิ วนัละ 100 บำท/ทำ่น/วนั 

 คำ่ภำษมีลูคำ่เพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ  

 คำ่ธรรมเนยีมลงทะเบยีน K-ETA (หำกตอ้งกำรใหท้ำงบรษิทัลงทะเบยีนใหม้คีำ่บรกิำร 800 บำท)  

**ในกรณีถกูปฏเิสธ K-ETA หำกมกีำรช ำระเงนิคำ่ทวัรแ์ลว้ ไมค่นืเงนิทกุกรณี** 

 คำ่ตรวจ RT - PCR / ATK TEST / TEST & GO ท ัง้ของประเทศไทยและประเทศเกำหลใีต ้กรณีทำงรฐับำล

ท ัง้ 2 ประเทศ ประกำศใหต้รวจ 

 รำคำทวัรไ์มร่วมคำ่วซีำ่ กรณีสถำนทตูมกีำรประกำศเก็บคำ่วซีำ่ 

 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

1. ในการจองกรณุา ช ำระคำ่ทวัรม์ดัจ ำทวัรท์ำ่นละ 21,000 บำท (กรณีตอ้งกำรใหท้ำงบรษิทัลงทะเบยีน K-ETA 

ตอ้งช ำระเพิม่ 800 บำท พรอ้มมดัจ ำคำ่ทวัร)์ พรอ้มหนา้พาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากท าการจอง และช าระค่าทัวร์

สว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 35 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีไมช่ าระเงนิหรอืไมช่ าระเงนิตามก าหนด ไมว่่า

กรณีใดใดจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ  

2. หากลกูคา้ท าจองเกนิ 20 ทา่น ทา่นที ่21 เป็นตน้ไปช าระเพิม่ 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดยีวกันจองเกนิ 20 ท่าน 

แมว้า่ทา่นจะจองทัวรม์าคนละบรษัิทก็ตาม ขอสงวนสทิธิใ์หช้ าระเพิม่ตามเงือ่นไขของบรษัิท 

3. เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

4. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน

รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

กำรยกเลกิ 

เนือ่งจากราคานี้ตั๋วเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิล่วงหนา้เต็ม 100%  ซึง่เมือ่จองและจำ่ยมดัจ ำ

แลว้ ถำ้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำหรอืคำ่ทวัรใ์ดๆ ท ัง้ส ิน้  เมือ่สง่รำยชือ่ออกต ัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ไม่

สำมำรถเปลีย่นผูเ้ดนิทำงได ้ไมว่ำ่กรณีใดใดท ัง้ส ิน้ 
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หมำยเหต ุ

1. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ให ้

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง 

2. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

3. รายการทอ่งเทีย่ว โรงแรมทีพ่ัก สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทาง

เป็นส าคญั 

4. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิเชน่ พายไุตฝุ้่ น ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูก

ท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ

กอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน

ทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

6. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7.  ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อ

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

9. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก

เดนิทางแลว้ 

10. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจาก

ความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ย

เหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 

12. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิท

ฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

13. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก

การเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

14. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้ แต่มเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 
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15. เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิไมว่่ำท ัง้หมดหรอืบำงส่วนกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงตำ่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด 

 

 

 

ในกรณีทีลู่กคำ้เดนิทำงไปประเทศเกำหลใีต ้แลว้ไม่ผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศเกำหลใีต ้ท ำให้

ลกูคำ้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัเขำ้ประเทศไทย จงึมคีำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้ในกำรเปลีย่นต ัว๋ขำกลบั รวมถงึคำ่บรกิำรอืน่ๆ

ทีเ่กดิข ึน้ดว้ย ฉะน ัน้ลูกคำ้ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้ทีป่ระเทศเกำหลใีตเ้รยีกเก็บ ทำงผูจ้ดัและ

ทำงสำยกำรบนิจะไม่รบัผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิข ึน้ทุกกรณี ลูกคำ้อำจจะตอ้งรบัผดิชอบคำ่ปรบัทีป่ระเทศ

เกำหลเีรยีกเก็บ หรอืลูกคำ้ตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ี่น ัง่วำ่ง หรอืตำมวนัเดนิทำงของต ัว๋

เครือ่งบนิ ท ัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมอืงของประเทศเกำหลใีต ้  และสำยกำรบนิ  ทำงผูจ้ดัไม่

สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้

 

หมำยเหตุ : เรยีนใหท้รำบว่ำ หลงัจำกผ่ำนดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืงเกำหลใีตแ้ลว้น ัน้ทำงทวัรจ์ะออกเดนิทำง

ทอ่งเทีย่วหลงัเวลำน ัน้ประมำณ 1 ช ัว่โมง 

***ทำงทวัรไ์มม่นีโยบำยใหค้ณะรอ สว่นทำ่นใดทีต่ดิดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืง หำกทำ่นสำมำรถผำ่นเขำ้เมอืงได้

จะตอ้งเดนิทำงไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งคำ่เดนิทำงจำกทวัรไ์ด ้เพือ่ควำมเป็น

ระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยำ่งเต็มเวลำ ขออภยัในควำมไมส่ะดวก*** 

 

มำตรกำรทอ่งเทีย่วแบบ NEW NORMAL เขำ้ประเทศเกำหลใีต ้

(UPDATE 1 ต.ค. 65) 

1. ลงทะเบยีนผา่นระบบ K-ETA ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง (แนะน าลงทะเบยีนประมาณ 30 วันกอ่นเดนิทาง เนือ่งจากการ

พจิารณาผลอาจใชเ้วลาประมาณ 7-14 วัน) 

จำกมำตรกำรยกเวน้วซีำ่เขำ้ประเทศเกำหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ ำนกัระยะส ัน้ในประเทศเกำหลไีม่

เกนิ 90 วนั ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่ว เยีย่มญำต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสำรในข ัน้ตอนกำร

ตรวจเขำ้เมอืง เพือ่ยนืยนักำรมคีณุสมบตักิำรเขำ้ประเทศเกำหลดีงัตอ่ไปนี ้* 

- พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยมุำกกวำ่ เดอืน 6 

- ต ัว๋เครือ่งบนิขำออกจำกประเทศเกำหลทีำงทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวำ่ทำ่นสำมำรถรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศเกำหลไีด ้ เชน่)

(เป็นตน้ บตัรเครดติ เงนิสด 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมำยเลขตดิตอ่ในระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศเกำหล ี(และอืน่ๆ โรงแรม คนรูจ้กั เชน่)ทำง

ทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก ำหนดกำรเดนิทำงระหวำ่งทีพ่ ำนกัในประเทศเกำหลทีำงทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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2. ลงทะเบยีนขอ้มลูการเขา้ประเทศเพือ่รับ Q-CODE ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางไมเ่กนิ 72 ชัว่โมง (ทางบรษัิทเป็นผู ้

ลงทะเบยีนให)้ 

3. แสดงเอกสาร INTERNATIONAL COVID-19 VACCINATION CERTIFICATE สามารถขอไดท้างแอพพลเิคชนัหมอ

พรอ้ม (ผูเ้ดนิทางตอ้งไดรั้บวัคซนีอยา่งนอ้ย 2 เข็ม และน าเอกสารแสดงตอนเชค็อนิทัง้ขาไปและขากลับ *ขึน้อยูก่บัสาย

การบนิ) 

 

หมำยเหตุ : เงือ่นไขตำ่งๆขำ้งตน้สำมำรถเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสมโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

ท ัง้นีท้ำงบรษิทัฯ ยดึตำมประกำศของทำงรฐับำลและประเทศทีเ่ดนิทำงเป็นหลกั ทำงบรษิทัฯจะค ำนงึถงึควำม

ปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั  *กรุณำอำ่นเงือ่นไขขอ้ตกลงอยำ่งละเอยีดก่อนท ำกำรจอง

ทวัรห์รอืช ำระเงนิ*  จำกน ัน้จะถอืวำ่ผูเ้ดนิทำงรบัทรำบตำมขอ้ก ำหนด หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆขึน้ ทำงบรษิทั

ฯจะไมร่บัผดิชอบทกุกรณี. 

 

โปรดทรำบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
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12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


