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KOREA  

CHERRY  BLOSSOM  5 DAYS 3 NIGHTS 
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ก ำหนดกำรเดินทำง 
วันแรก  สนำมบินสุวรรณภูมิ                                                                                                                  (-/-/-) 

23.00 น. 📢 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสายขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 3 
เคำน์เตอร์ E สำยกำรบิน AIR ASIA X (XJ) พบเจ้าหน้าที่ของบริษทัฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ
สะดวก 

 

วันที่สอง  สนำมบินอินชอน - เกำะนำมิ                                                                                                   (-/L/D) 

02.35 น. ✈ น าท่านเดินทางสู่ สนำมบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ 
XJ700 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชม.) 

10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง 
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย)  

 

***เที่ยวบินหรือเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งน้ีขึน้อยู่กับสายการบินเป็นผู้ก าหนด*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเลอืกทีน่ั่ง

บนเคร่ืองบนิ เนื่องจากการจัดทีน่ั่งบนเคร่ืองบินเป็นสิทธิ์ของทางเจ้าหน้าที่เช็คอิน ซ่ึงทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 

หลงัจากผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  ขอตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ จากนั้นรถโคช้
พาท่านขา้มทะเลตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวงัในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 
กม.และมียอดโดมสูง 107 เมตร 
 

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวัน  
 

น าท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ (NAMI ISLAND) ตั้งอยู่ท่ีเมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวนัออก ประมาณ 
63 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลีใต ้เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไมล้อยน ้า มีพ้ืนท่ีประมาณ 
270 ไร่ เป็นเกาะกลางแม่น ้ าฮัน ซ่ึงเกิดจากการสร้างเขื่อนชองพยอง เกาะนามิแห่งน้ีโด่งดังจากซีรีย ์WINTER 
LOVE SONG ซ่ึงใชเ้กาะนามิเป็นสถานที่ถ่ายท า บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มร่ืน เต็มไปดว้ย ตน้สน ตน้เกาลดั ตน้
แปะก๊วย ตน้ซากุระ ตน้เมเป้ิล และตน้ไมด้อกไมอ่ื้นๆ ท่ีพลดักนัออกดอกเปล่ียนสีให้ชมกนัทุกฤดูกาล ทั้งเกาะไม่
มีเสาไฟหรือสายไฟให้เห็นเลยซักตน้เพราะมนัถูกฝ่ังลงใตด้ินทั้งหมดเพื่อให้ไม่บดบงัทศันียภาพ เกาะแห่งน้ีตั้ง
ตามช่ือของ นายพลนามิ บุคคลส าคัญในประวตัิศาสตร์สมัย  พระเจ้าเซโจ ในช่วงศตวรรษที่ 15 ที่มีความดี
ความชอบในเร่ืองการปราบกลุ่มกบฏทางภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาหลีในสมยัก่อน แต่
หลงัจากท่ีมีการเปล่ียนรัชกาลใหม่ เขาก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏและถูกประหารชีวิตพร้อมกนัทั้งตระกูล แต่แลว้
ภายหลงัความจริงไดป้รากฏว่าคดีที่เคยสืบสวนเป็นเท็จ จึงมีการคืนยศถาบรรดาศกัดิ์ กลบัคืน และสร้างสุสานไว้
ท่ีเกาะนามิแห่งน้ีเพ่ือเป็นอนุสรณ์เพ่ือร าลึกถึง  
อิสระให้ทุกท่ำนโพสต์ ท่ำสวยๆ ถ่ำยรูปกับจุดไฮไลท์ของเกำะแห่งนี้  
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เย็น   บริกำรอำหำรเย็น 
  ที่พัก   โรงแรมมำตรฐำน ระดบั 3 ดำว  

 

วันที่สำม สวนป่ำกรุงโซล - พิพิธภัณฑ์สำหร่ำย+ท ำคิมบับ+ใส่ชุดฮันบก - ศูนย์เคร่ืองส ำอำง - ชมซำกุระริม
ทะเลสำบซอกชอน - สวนสนุก LOTTE WORLD - ช้อปป้ิงย่ำนฮงแด                                  (B/L/-) 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ  
 

น าท่านเดินทางสู่ สวนป่ำกรุงโซล (SEOUL FOREST) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ถึงขนาดที่เรียกว่าป่ากลาง
เมืองเลยทีเดียว ท่ีแต่เดิมเป็นป่าหลวงท่ีให้ราชวงศ์กษตัริยใ์ช้ล่าสัตว ์และเป็นพ้ืนท่ีส าหรับการตรวจสอบทหาร 
ต่อมาถูกดดัแปลงให้กลายเป็นสนามกอลฟ์ 
สนามแข่งมา้ และสวนกีฬาในที่สุด ภายใน
ประกอบด้วยสวนสาธารณะ 5 สวน ใน
พ้ืนท่ีขนาดยักษ์ถึง 1.16 ล้านตารางเมตร 
มีไฮไลท์เร่ืองการเป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสี 
และจุดชมดอกพอทกวกหรือซากุระเกาหลี
ที่สวยงามของกรุงโซล **ในช่วงเดือน
เมษายน จะมีดอกซากุระ หรือที่ชาวเกาหลี
เ รียก ว่า  พ็อตกต ( CHERRY BLOSSOM) 
บานสะพร่ัง (ทั้งนีก้ารบานของดอกซากุระขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)**  
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 น าท่านชม พิพิธภัณฑ์สำหร่ำย (SEAWEED MUSEUM) ซ่ึงท่านจะได้เรียนรู้การท าสาหร่ายของชาวเกาหลี 
ประวตัิความเป็นมาและความผูกผนัที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย ทดลองท า คิมบับ หรือขา้วห่อสาหร่าย อาหาร
ยอดนิยมอย่างหน่ึงที่ชาวเกาหลีนิยมรับประทาน นอกจากน้ีท่ีน่ียงัมีบริการถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกและเก็บภาพแห่ง
ความประทบัใจใน ชุดฮันบก ซ่ึงเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลีอีกดว้ย 

 

จากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์เคร่ืองส ำอำง ให้ท่านชมและเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางและเวชส าอางแบรนด์ชั้นน าของเกาหลี 
ทีC่OSMETIC ยี่ห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแลว้ให้ความส าคญักับเร่ืองผิวหนา้ค่อนขา้งมาก
โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน SKIN CARE และเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร 
 

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวัน  
 

น าท่าน ชมดอกซำกุระเกำหลี ริมทะเลสำบซอกชอน  ให้
ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทศันียภาพที่สวยงามในฤดูใบไม้
ผลิ ซ่ึงถูกประดับประดา โดยธรรมชาติจากดอกพ็อก-กช 
(BEOJKKOCH) ในบ ริ เ วณของทะ เลส าบซ อก ชน 
(SEOKCHON LAKE) **ในช่วงเดือนเมษายน จะมีดอก
ซากุระ หรือที่ชาวเกาหลีเรียกว่า พ็อตกต ( CHERRY 
BLOSSOM) บานสะพร่ัง (ทั้งนีก้ารบานของดอกซากุระขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)** 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด (LOTTE WORLD ADVENTURE) เป็นหน่ึงในสวนสนุกที่ดงั
ที่สุดของเกาหลี ซ่ึงมีอาคารสวนสนุกในร่มท่ีมีขนาดใหญที่สุดในโลกอยู่ดว้ย การมาเที่ยวเล่นที่น่ีจึงสามารถท า
ไดท้ั้งปีโดยไม่ตอ้งดูสภาพอากาศกนัเลย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองท่ีรวบรวมความบนัเทิงและการชมวิวทิวทศัน์ ภายใน
มีเคร่ืองเล่นที่น่าตื่นเตน้ ลานไอซ์สเก็ต ทะเลสาบ ขบวนพาเหรดรูปแบบต่างๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย  
สวนสนุกลอตเตเ้วิลด์แบ่งออกเป็นโซนใหญ่ๆได ้2 โซน ไดแ้ก่ “ธีมผจญภัย (ADVENTURE)” ที่เป็นสวนสนุก
ในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ “เกำะเวทมนต์(MAGIC ISLAND)” เป็นสวนสนุกกลางแจง้ ตั้งอยู่ด้านนอกติด
กบัทะเลสาบซกชอนโฮซู (SEOKCHONHOSU LAKE) อีกทั้งยงัมีร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ร้านอาหารนานาชาติ 
และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆอีกมากมาย โดยในส่วนของอาคารสวนสนุกโซนในร่มนั้น ไดร้ับการออกแบบ
และตกแต่งมาอย่างดี โครงสร้างภายในใช้หลงัคาเป็นกระจกทั้งหมด ท าให้ถึงแมจ้ะอยู่ในร่มแต่ก็ไดบ้รรยากาศ
แบบกลางแจ้งร่วมด้วย เคร่ืองเล่นที่น่าสนใจ ได้แก่ GYRO DROP(ดรอปทาวเวอร์) สูง 70 เมตร, เคร่ืองเล่นที่
เสมือนอยู่ในพายุทอร์นาโด, FLUME RIDE เรือยาวโตค้ล่ืนสูง และเรือโจรสลดัสเปนแกว่งถึง 75 องศา เป็นตน้ 
หลงัจากที่สนุกสนานไปกบัเคร่ืองเล่น ขบวนพาเหรด และการแสดงเกือบ 200 โชว์ ก็พลาดไม่ได้ที่จะลองเล่น
ไอซ์สเก็ตในร่ม(เปิดบริการ 10:30-22:30) และเยี่ยมชมพิพิธภณัฑพ้ื์นบา้นท่ีจดัแสดงเกี่ยวกบัประวตัิศาสตร์และ
วฒันธรรมของเกาหลี  
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น าท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปป้ิงย่ำนฮงแด (HONGDAE) หรือ ย่านมหาวิทยาลยัฮงอิก วอลค์กิ้ง สตรีท (HONGIK 
UNIVERSITY STREET) เป็นย่านช้อปป้ิงบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก ศูนย์รวมเด็กวยัรุ่น เด็ก
มหาวิทยาลยั และวยัท างาน นิยมมาเดินเล่น 
ราคาของสินคา้และร้านอาหารต่างๆ ก็ไม่
แพง ซ่ึงจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่าย
เป็นตน้ไป เพราะร้านคา้แต่ละร้านจะทยอย
เปิดให้บริการ ของท่ีขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็
จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เส้ือผ้า กระเป๋า 
รองเทา้ ของกิ๊ฟชอ้ป เคร่ืองเขียน และที่เยอะ
ไม่แพก้นัก็คือขนมต่างๆ 

เย็น อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย 
ที่พัก   โรงแรมมำตรฐำน ระดับ 3 ดำว 
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วันที่ส่ี ชมซำกุระที่ถนนยออีโด - สมุนไพรโสมเกำหลี - สมุนไพรน ้ำมันสนเข็มแดง - สมุนไพรฮอตเกนำมู - 
พระรำชวังเคียงบกกุง - DUTY FREE - หอคอยโซลทำวเวอร์ (N SEOUL TOWER) - ช้อปป้ิงย่ำน
เมียงดง                                                                                                                                    (B/L/-) 

เช้ำ   บริกำรอำหำรเช้ำ  
 

  น าท่าน ชมควำมงำมของดอกซำกุระ ณ ถนนยออีโด ซ่ึงก าลงับานอยู่ทัว่เกาหลี เพราะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหน 
สองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยความงามของดอกซากุระสีชมพูอ่อนละลานตา ให้ท่านได้หยิบกลอ้งขึ้นมาถ่ายภาพ
ดอกซากุระเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก อีกทั้งได้เห็นภาพของคนเกาหลีออกมาปิคนิคตามสวนสาธารณะ ทั้งท่ีมาเป็น
เพ่ือนกลุ่มใหญ่ๆ คู่รัก และครอบครัว ชวนกันมาพกัผ่อนท าอาหารมานั่งทานไปคุยไป ดูดอกซากุระไปด้วย **
ในช่วงเดือนเมษายน จะมีดอกซากุระ หรือที่ชาวเกาหลีเรียกว่า พ็อตกต ( CHERRY BLOSSOM) บานสะพร่ัง 
(ทั้งนีก้ารบานของดอกซากุระขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี)**  

 
 

น าท่านรู้จกัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกำหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูกน ามาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลา
นานากว่า 2,000ปีในต ารายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อย
อาหารและปอดช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทยช่์วยบ ารุงหัวใจ
ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและป้องกนัมะเร็งและเร็วๆน้ีโสมเกาหลีอาจจะไดจ้ด
ทะเบียนมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโกทุกวนัน้ีผลิตภณัฑ์โสมเป็นส่ิงท่ีขาดไม่ไดส้ าหรับผูท่ี้ค  านึงถึงสุขภาพใน
ปัจจุบนั  
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น าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพต่อกับ น ้ำมันสนเข็มแดง ผลิตภณัฑ์ท่ีสกัดจากน ้ ามนัสนท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุง
ร่างกายลดไขมนัช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 

น าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนำมู เป็นสมุนไพร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา
รับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล์  

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวัน  
 

จากนั้นน าท่านชม พระรำชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE)  เป็นทั้งสัญญลกัษณ์และแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวงัมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล  สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมยั
พระเจ้าแทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวงัมีอาคารและต าหนกัต่างๆมากกว่า 200 หลงั แต่เมื่อมี
การรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ไดถู้กท าลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลงัเท่านั้น พระราชวงัเคียงบกกุงนั้น
ขึ้นช่ือว่า เป็นพระราชวงัท่ีสวยงามท่ีสุด เน่ืองจากฉากหลงัของพระราชวงันั้นเป็นเขาพูกกัซาน จึงท าให้ดูยิ่งใหญ่
อลงัการเป็นอย่างมาก ค าว่า “เคียงบกกุง” หมายถึง พระราชวงัแห่งพรท่ีมีแสงสว่าง ภายในบริเวณของพระราชวงั
แห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีน่าสนใจคือ พระท่ีนัง่คึนจองวอง และ ศาลาเคียงฮเวรู  ซ่ึงตั้งอยู่ภายในบริเวณสระน ้ า มี
ทศันียภาพท่ีสวยงามมาก  

  

จากนั้นให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ ห้างปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์
เนมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิดรวมทั้งสินคา้แบรนด์เกาหลียอดนิยม 
 

น าท่านเดินทางสู่ หอคอยโซลทำวเวอร์ (N SEOUL 
TOWER) ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลาง
เมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดใน
โลก ใจกลางเมืองหลวงชมทัศนียภาพกรุงโซลและ
ชานเมืองแบบรอบทิศ  360 องศาและท่านสามารถ
คลอ้งกุญแจคู่รักตามความเช่ือได ้(ราคาทัวร์ไม่รวมค่า
กุญแจและค่าขึน้ลิฟท์)  
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จากนั้นพาท่าน ช้อปป้ิงย่ำนเมียงดง หรือ มยองดง 
(MYEONG-DONG) ที่ตั้ งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็น
ย่านช้อปป้ิงท่ีฮิตและคกัคกัท่ีสุดของกรุงโซล ดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้มากกว่า 1 ล้านคนต่อวนั อีกทั้ งยงั
สามารถเดินทางได้สะดวก นับว่าเป็นศูนยก์ลางของ
การเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ตลาดเมียงดงแห่ง
น้ีเต็มไปด้วยร้านคา้ และร้านอาหารนับไม่ถว้น เป็น
หน่ึงในสถานที่ยอดฮิตของนกัท่องเที่ยวและนกัชอ้ป  

 

เย็น อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย 
  ที่พัก   โรงแรมมำตรฐำน ระดบั 3 ดำว  

วันที่ห้ำ ซุปเปอร์มำร์เก็ต - สนำมบินสุวรรณภูมิ                                                                                   (B/-/-) 
เช้ำ  บริกำรอำหำรเช้ำ (เมนู อูด้ง) 
 

 น าท่านเพลิดเพลินกบัการแวะซ้ือของฝากที ่SUPERMARKET สาหร่าย ขนมต่างๆ  ช็อกโกแล็ตหินซีเรียลช็อก
โก  ผลิตภณัฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมลา้งหน้าโสม 
เคร่ืองส าอางโสม เป็นตน้ และยงัมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ย  

 

 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินอนิชอน 
 

11.15 น. ✈ น ำท่ำนเดินทำงสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ701 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
5.30 ชม.) 

15.05 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภำพ 
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อัตรำค่ำบริกำร 
ก ำหนดกำรเดินทำง 
เมษำยน 2566 

ราคา / ท่าน 

ผู้ใหญ่ เด็ก พักเด่ียว (เพิ่ม) 

05-09 เมษำยน 2566 *หยุดจักรี* 24,888 24,888 7,900 

13-17 เมษำยน 2566 *หยุดสงกรำนต์* 27,888 27,888 7,900 
 

โปรแกรมทัวร์ไม่มีราคาเด็ก ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ 
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวถือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน กรณีถือพาสปอร์ตต่างชาติช าระเพิ่ม 3,500 บาท 
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน *ช าระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง* 

ในส่วนหัวหน้าทัวร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วนัละ 100 บาท/ท่าน/วัน 
 

หมายเหต ุ
1. รับเฉพาะผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบัผูจ้ดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ดัไดช้ าระให้กับสาย

การบินและสถานท่ีต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้ับการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ ทางผูจ้ดั
ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้ งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์  ราคานี้ เฉพาะ

เที่ยวบนิ/ที่นัง่บนเคร่ืองบิน (สายการบินเป็นผู้ก าหนด) 
โรงแรม เมนูอาหาร และโปรแกรมการเดนิทางอาจมีการสลบัสับเปลีย่น  
หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

อันเน่ืองมาจากเหตกุารณ์ต่างๆ ที่อาจเกดิขึน้จากเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง 
สภาพอากาศไม่เอือ้อ านวย รวมไปถึงสถานะห้องพกัของแต่ละโรงแรม 

ทั้งนี้ทางบริษทัจะค านึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 
 

และหากลูกค้าท่านใดจะมีการจองตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ 
รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟ กรุณาแจ้งและสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบ ก่อนจองทุกคร้ัง  

ไม่เช่นนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผดิชอบ ทกุกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
 

***หนังสือเดนิทางต้องเหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน*** 
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นักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น
พนักงานบริษัททัวร์ ครู อาจารย์ เด็กนักเรียน นักศึกษา  ธุรกิจขายตรง ธุรกิจเคร่ืองส าอางค์ ธุรกิจอาหารเสริม หมอ  พยาบาล  
หรือชาวต่างชาติ จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน ากรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบหากท่านมีความจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ่ื้นเพ่ือท่ีจะน าไปยงัประเทศนั้นๆ  หรือ
น ากลบัประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของนั้นว่าตอ้งไม่เป็นส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้น
ประหารชีวิตเจา้หนา้ท่ีจะไม่รับฝากกระเป๋าหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมท่ีพกัท่ีประเทศเกาหลีใตอ้าจะมีการสลบัปรับเปล่ียนขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้เป็น
หลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสุดทา้ยช่างภาพจะน าภาพถ่าย
มาจ าหน่ายกบัลูกทวัร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซ้ือได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ เพราะทางบริษทัทวัร์ไม่มีการบงัคบั
ลูกทวัร์ซ้ือแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทวัร์ครั้ งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านชอ้ปป้ิง 
เช่น น ้ามนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USD ต่อ
ท่าน 

6. หากลูกคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านท่ี 21 เป็นตน้ไปช าระเพ่ิม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน แมว้่าท่านจะจอง
ทวัร์มาคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิให้ช าระเพ่ิมตามเง่ือนไขของบริษทั 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
  ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. จ านวน 1 ใบ 
  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
แต่ละโรงแรมจะมีการวางผงัห้องพกัแต่ละประเภทแตกต่างกัน  จึงท าให้ห้องพกัแต่ละประเภทไม่ได้อยู่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น บาง
โรงแรมอาจไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน หากตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจเป็น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 1 เตียงเสริมแบบพบั หรือ SOFA 
BED  ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัรูปแบบการจดัห้องพกัของโรงแรมนั้น ๆ  
หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกัเป็น พกั 2 ท่าน 1 ห้อง และ พกัเดี่ยว 1 ห้อง ไม่ว่ากรณีใดใด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บค่าบริการค่าห้องพกัเดี่ยวเพ่ิมกบัผูเ้ขา้พกั 
  ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
  ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    
  ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
  ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทวัร์จดั เช่น อาหารเจ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม 
 ค่าทิปคนขบัรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ช าระที่สนามบนิในวันเดนิทาง  
ในส่วนหัวหน้าทัวร์ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามมาตรฐานการให้ทิป วนัละ 100 บาท/ท่าน/วัน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา  
 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน K-ETA (หากต้องการให้ทางบริษัทลงทะเบียนให้มีค่าบริการ 800 บาท)  
**ในกรณีถูกปฏิเสธ K-ETA หากมีการช าระเงินค่าทัวร์แล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี** 
 ค่าตรวจ RT - PCR / ATK TEST / TEST & GO ทั้งของประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ กรณีทางรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ 
ประกาศให้ตรวจ 
 ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. ในการจองกรุณา ช าระค่าทัวร์มัดจ าทัวร์ท่านละ 20,000 บาท (กรณีต้องการให้ทางบริษัทลงทะเบียน K-ETA ต้องช าระเพิ่ม 
800 บาท พร้อมมัดจ าค่าทัวร์) พร้อมหนา้พาสฯ ภายใน 2 วนั หลงัจากท าการจอง และช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่าง
นอ้ย 35 วนั กรณีไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนด ไม่ว่ากรณีใดใดจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ  
2. หากลูกคา้ท าจองเกิน 20 ท่าน ท่านที่ 21 เป็นตน้ไปช าระเพ่ิม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกนัจองเกิน 20 ท่าน แมว้่าท่านจะ
จองทวัร์มาคนละบริษทัก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิให้ช าระเพ่ิมตามเง่ือนไขของบริษทั 
3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
4. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง บริษทัฯ ของสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

การยกเลิก 
เน่ืองจากราคาน้ีตัว๋เป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เคร่ืองบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหนา้เต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือจองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้จอง
ยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทัวร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เม่ือส่งรายช่ือออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ ไม่
ว่ากรณีใดใดทั้งส้ิน 
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หมายเหต ุ
1. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ทราบ

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
3. รายการทอ่งเที่ยว โรงแรมท่ีพกั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่ น ปฏิวตัิและอ่ืนๆที่อยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิม เติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

5. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหา
น้ีโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน
ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

8. หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น 

9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

11. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ เม่ือออกตัว๋ไปแลว้ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้ 

12. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั้ ง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

13. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว
ในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

14. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้ แต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

15. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
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ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ ท าให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับ
เข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ  รวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้นลูกค้าต้องเป็น
ผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ที่ประเทศเกาหลีใต้เรียกเก็บ ทางผู้ จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ทุก
กรณี ลูกค้าอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ หรือลูกค้าต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่ง
ว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเคร่ืองบิน ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้  และสายการบิน  
ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 

หมายเหตุ : เรียนให้ทราบว่า หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้แล้วนั้นทางทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลานั้น
ประมาณ 1 ช่ัวโมง 

***ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ส่วนท่านใดที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไป
พบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็ม
เวลา ขออภัยในความไม่สะดวก*** 

 

 

 

 

 

จำกมำตรกำรยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศเกำหลีให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพ ำนักระยะส้ันในประเทศเกำหลีไม่เกิน 90 วนั ไม่ว่ำ
จะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยว เยี่ยมญำติ หรือธุรกจิ จะต้องยื่นเอกสำรในขั้นตอนกำรตรวจเข้ำเมือง เพื่อยืนยนักำรมี
คุณสมบัติกำรเข้ำประเทศเกำหลี* ดงัต่อไปนี้ 
- พำสปอร์ตจะต้องมอีำยุมำกกว่ำ 6 เดือน 
- ตั๋วเคร่ืองบินขำออกจำกประเทศเกำหลีทำงทัวร์จัดเตรียมให้ 
- ส่ิงที่ยืนยันว่ำท่ำนสำมำรถรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่อำจเกิดขึน้ในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศเกำหลีได้ (เช่น เงินสด บัตร

เครดิต เป็นต้น) 
- ช่ือ ที่อยู่ และหมำยเลขตดิต่อในระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศเกำหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอืน่ๆ)ทำงทัวร์จัดเตรียมให้ 
- ก ำหนดกำรเดินทำงระหว่ำงที่พ ำนักในประเทศเกำหลทีำงทัวร์จัดเตรียมให้ 
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มำตรกำรท่องเที่ยวแบบ NEW NORMAL เข้ำประเทศเกำหลีใต้ 

(UPDATE 1 ต.ค. 65) 

1. ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง (แนะน าลงทะเบียนประมาณ 30 วนัก่อนเดนิทาง เน่ืองจากการพิจารณาผล
อาจใชเ้วลาประมาณ 7-14 วนั) 

2. ลงทะเบียนขอ้มูลการเขา้ประเทศเพื่อรับ Q-CODE ล่วงหนา้ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชัว่โมง (ทางบริษทัเป็นผูล้งทะเบียนให้) 

3. แสดงเอกสาร INTERNATIONAL COVID-19 VACCINATION CERTIFICATE สามารถขอไดท้างแอพพลิเคชนัหมอพร้อม 
(ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เขม็ และน าเอกสารแสดงตอนเช็คอินทั้งขาไปและขากลับ *ขึน้อยู่กับสายการบิน) 

 

หมำยเหตุ : เง่ือนไขต่ำงๆข้ำงต้นสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ ยึด
ตำมประกำศของทำงรัฐบำลและประเทศที่เดินทำงเป็นหลัก ทำงบริษัทฯจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทำง
เป็นส ำคัญ  *กรุณำอ่ำนเง่ือนไขข้อตกลงอย่ำงละเอียดก่อนท ำกำรจองทัวร์หรือช ำระเงิน*  จำกนั้นจะถือว่ำผู้เดินทำงรับทรำบตำม
ข้อก ำหนด หำกเกิดควำมเสียหำยใดๆขึน้ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี. 

 

 


