
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KXJ05 FALL IN LOVE KOREA ทัวรเ์กาหลี 5 วนั 3 คืน 

เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ โซลทาวเวอร ์พระราชวงัถอ็กซกูงุ 

ข้ามสะพานกระจกโซยางคัง ท่ียาวท่ีสุดในเกาหลีใต้ วัดวาอูจองซา N Seoul Tower  
ถ่ายรูปสุดชิค! กับ 943 King's Cross Cafe คาเฟ ่ธีมแฮร์รี่ พอตเตอร์ 
เที่ยวชม คลองชองเกชอน และ ช้อปป้ิงแบบจุใจ ย่านฮงแด ย่านเมียงดง 

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

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก  
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม (บาท) 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

06-10 กันยายน 65 18,777  
 
 

 

 
 

 
 

 
4,500 

25  
13-17 กันยายน 65 18,777 25  
20-24 กันยายน 65 18,777 25  
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 65 18,777 25  
01-05 ตลุาคม 65 19,777 25  
04-08 ตุลาคม 65 19,777 25  



 

 

08-12 ตุลาคม 65 21,777 ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2 ป ี
ราคา 4,500  บาท) 
 

 

 

 

25  
11-15 ตลุาคม 65 21,777 25  
15-19 ตุลาคม 65 19,777 25  
18-22 ตุลาคม 65 19,777 25  
22-26 ตลุาคม 65 21,777 25  
25- 29 ตุลาคม 65 19,777 25  
29 ตุลาคม –  
02 พฤศจิกายน 65 

19,777 25  

01-05 พฤศจิกายน 65 19,777 25  
05-09 พฤศจิกายน 65 19,777 25  
08-12 พฤศจิกายน 65 19,777 25  
12-16 พฤศจิกายน 65 19,777 25  
15-19 พฤศจิกายน 65 19,777 25  
19-23 พฤศจิกายน 65 19,777 25  
22-26 พฤศจิกายน 65 19,777 25  
26-30 พฤศจิกายน 65 19,777 25  
29 พฤศจิกายน - 
03 ธันวาคม 65 

19,777 25  

 

 FLIGHT:  
DEPARTURE :      XJ700   BKK-ICN    02.45-10.10 
RETURN         :      XJ701    ICN-BKK       11:15-15:20  

 

 

23.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4  เคาท์เตอร์ สาย
การบิน Thai AirAsia X โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็ก
กระเป๋า 

 

 

 

02.45 น.  น าท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Thai AirAsia X เที่ยวบินที่ XJ700 
10.10 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ช่ัวโมง  

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร หมายเหตุ : เมื่อผ่านเข้าประเทศเกาหลีแล้วน าท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test (ท่านละ 
80,000 วอน ไม่รวมในค่าทัวร์) ตามนโยบายและกฏระเบียบการเข้าประเทศเกาหลใีต้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ
อินชอน หลังจากนั้นพาท่านเข้าเช็คอินเข้าโรงแรมที่พักเพ่ือรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง  

  วันที่หนึง่  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ
              

  วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เมืองชุนชอน – เกาะนาม ิ
 -สะพานโซยางคงั                                                      อาหาร เที่ยง, เย็น                                                                                                                    

              



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มือ้ที1่) Boso Jeonggol 
หรือหมอ้ไฟเกาหลี ส่วนประกอบจะเปน็ เนือ้หมู เห็ด 
กะหล ่าปลี แครรอท หัวหอม พร้อมกับเส้นแก้ว  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ที่มี
ชื่อเสียงด้านสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย 
เมืองนี้อยู่ทางตอนเหนือ ตั้งอยู่ในแอ่งที่เกิดจาก
แม่น ้าโซยางและแม่น ้าฮัน มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่
รอบเมือง โดยเฉพาะทะเลสาบโซยังและทะเลสาบอุย
อาม บริเวณนี้มีช่ือเสียงจากเกาะเล็กๆ ริมแม่น ้า พา
ท่านเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในเมืองชุน
ชอนคือ เกาะนามิ เป็นสถานที่โด่งดังมาจากซีรีส์
เกาหลีเร่ือง Winter Sonata (2002) โดยใช้เกาะนามิ
เป็นสถานที่ถ่ายท าฉากโรแมนติก ที่นี่จึงกลายเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่คู่รักนิยมมาเที่ยวกันตลอดทั้งปี 
และห้ามพลาดที่จะถ่ายภาพคู่กับรูปปั้ นอย่าง เบ ยอง
จุน และชเว จีอู  พระเอก-นางเอก จากซีรีย์เร่ือง
ดังกล่าว ท าให้ที่นี่ถูกขนานนามให้เป็น "เกาะแห่ง
ความรัก" เกาะนามิมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 270 ไร่ และมีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เส้ียว เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ใกล้กรุงโซลที่ยังรักษาความอุดมสมบูรณ์และความบริสุทธิ์ของธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากจะมี
ต้นไม้ใหญ่อย่าง ต้นสน และ ต้นแปะก๊วย เป็นจ านวนมากแล้ว ก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ เช่น กระรอก 
กระแต หงส์ และ นกกระจอกเทศ ด้วยเช่นกัน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สะพานโซยางคัง Soyanggang 
Skywalk สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในเกาหลีใต้ เป็นสะพานกระจกใสที่มีความยาว 156 เมตร โดยพ้ืนทางเดินจะ
เป็นกระจกใสสามารถมองเห็นทะเลสาบเอียมโฮ (Uiamho Lake) ได้ ตัวสะพานมีความสูงไม่มาก คนที่กลัว
ความสูงสามารถเดนิได้สบายๆ ปลายทางจะเป็นลานชมวิวให้เราได้ถ่ายภาพกับวิวภูเขาและทะเลสาบที่สวยงาม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่2) เมนูทัคคาลบี้ Dak-kalbi หรือไก่ผัดเผ็ดเป็นอาหารเกาหลียอดนยิมทีท่ าจาก
ไก่หั่นเต๋าหมักในซอสโคชูจัง ที่มีมันฝร่ังหวานกะหล ่าปลีใบเพริลล์ต้นหอมต้นต ารับและส่วนผสมอื่น ๆ 

  ที่พัก : VELLA SUITE HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า (เซตคิมบับ+นม) (มื้อที่3) 

  วันที่สาม เมืองยงอิน - วัดวาวูจอง ซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนดด์ังเกาหลี - N Seoul  
Tower - 934 King's cross - ย่านฮงแด                                           อาหาร เช้า, เที่ยง  

              



 

 

น าท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจอง  ซา (Waujeongsa 
Temple) ตั้งอยู่เมืองยงอิน จังหวัด เคียงคิโด เป็น
วัดนิกายหินยาน สร้างโดยนักบวชแฮต๊อก จุดเด่น
ของวัดอยู่ที่ เ ศียรของพระพุทธรูปขนาดใหญ่  
ประดิษฐานอยู่ด้านนหลังสระน ้า มีความสูง 8 เมตร 
ได้รับ การบันทึกลงกินเนสส์บุ๊คใหเ ้ป็นรูปสลักจากไม้
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และบริเวณสระน ้าจะมี
พระพุทธรูปตั้งอยู่โดยรอบและบริเวณเนินเขาในวัด
จะมีอุโบสถซ้ึงภายในเป็นที่ป ระดิษฐานพระนอน
ขนาดใหญ่ ที่แกะสลักมาจากไม้ซ่ึงน ามาจากอินเดีย 
นอกจากนีท้ี่วัดแห่งนีย้ังเป็นทีเ่กบ็รักษาระฆังที่ใชต้ใีน
พิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกในปี ค.ศ. 1998 อีกด้วย จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ Everland 
(รวมบัตรแล้ว) ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี 
สวนสนุกเปิดในหุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ
ประเทศ ภายในสวนสนุกประกอบไปด้วยโซนต่าง ๆ 5 
โซน ทั้ งโซน American Adventure, Zoo Topia, 
Global Fair, Magic Land แ ล ะ  European 
Adventure การท่องเที่ยวภายในสวนสนุกแห่งนี้ 
แนะน าว่า ควรขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะ
พบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้
อย่างเป็นสุข และชมความน่ารักของหมีที่สามารถ
ส่ือสารกับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึง
ใหญ่น้อย ท่านสามารถทดลองสนุกกับเคร่ืองเล่น
นานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัด
ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสอง
ตลบ เป็นต้น หรือท่านสามารถเดินไปชมเทสกาลด
อกไม้ที่จัดได้อย่างสวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่ชม
ดอกไม้หลากสีสันสวยงาม 

 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) ทางบริษัทมีบริการคูปองอาหารให้ท่านละ 1 ใบ EVERLAND 



 

 

ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปป้ิงที่ได้ช่ือว่า
ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดัง
เ ก า ห ลี  เ ช่ น  ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, 
SULWASOO ให้ท่ าน ได้ เลือก ซ้ือ ในราคาพิเศษ 
จ า กนั้ น น า ท่ า น สู่  ย อด เ ข า นั ม ซ า น  Namsan 
Mountain โดย  shuttle bus  อัน เป็นที่ตั้ งของ
หอคอยเอ็นโซล N Seoul Tower ให้ท่าน  เพลิดเพลนิ
ชมทัศนียภาพที่สวยงามของแต่ละฤดูที่แตกต่างกัน 
และให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่น
เกาหลี ที่นิยมมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจ
หลากหลายสี (ไม่รวมค่าลิฟท์) จากนั้นพาท่านไปเช็คอินที่ 934 King's cross คาเฟ ่ธีม"แฮร์ร่ี พอตเตอร์" ซ่ึง
ตั้งอยู่ใน ย่านฮงแด เป็นคาเฟเ่กาหลีที่แฟนๆ แฮร์ร่ี ห้ามพลาด พาเหล่าสาวกแฮร่ีได้เข้าไปสัมผัสโลกพ่อมดมมุ
ถ่ายรูปสวยๆพร้อมพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย (ไม่รวมค่าเคร่ืองดื่ม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น   รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
ที่พัก : GALAXY HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5) 

พาทุกท่านช้อปป้ิง ร้านสมุนไพร Red Pine เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน ้ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย 
ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย และ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล 
เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสม
เกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกายให้ท่านซื้อเป็นของฝาก  จากนั้นพาท่านเดินทางไปเยี่ยมชม Seaweed 
Museum+Kimbap พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับประวัติในการท ากิมจิและคิมบับสูตรต้นต าหรับของเกาหลีใต้ และชม
กระบวนขั้นตอนการท าคิมบับและกิมจิ ที่จะมีเจ้าหน้าทีค่อยสาธิตให้ดู จากนั้นพาทกุท่านช้อปป้ิง ศูนย์สมุนไพร 

  วันที่ส่ี  โซล - ศูนย์สมนุไพร Red Pine - ศูนยโ์สมรัฐบาล - Seaweed Museum - Hogaenamu Herb – พระราชวังถ ็
อกซูกุง - ถนนสายโรแมนตกิถอ็กซูกุง – คลองชองกเยชอน – ช้อปป้ิง Shinsegae ปลอดภาษี - ช้อปป้ิงย่าน
เมียงดง                                                 อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น                                                                                                                    

              



 

 

Hogaenamu Herb ร ว ม เ ป็ น
สมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับ
สารพิษตกค้างต่างๆออกจากตับ
อย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็น
สมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะใน
ประเทศเกาหลีเท่านั้น จากนั้นพา
ทุกท่านเยี่ยมชม พระราชวังถ็
อก ซูกุง  Deoksugung Palace 
ตั้งอยู่ที่หัวมุมส่ีแยกใจกลางเมอืง
ที่คึกคักที่สุดของกรุงโซล ซ่ึงเป็น
เ พียงพระราชวังแห่งเดียวที่
ล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกที่เพ่ิมความเป็น
เอกลักษณ์ของทิวทัศน์ ได้  ไม่ เพียงแต่อาคาร
รูปแบบเกาหลีเท่านั้น ภายในพระราชวังยังมีอาคาร
ทรงยุโรปตะวันตกอีกด้วย เป็นอาคารแบบโรมันและ
ด้านหน้าเป็นสวนสวยแบบสมมาตร ซ่ึงเป็นสวน
แบบตะวันตกแห่งแรกในเกาหลี นอกจากนี้ท่านยัง
สามารถไปเก็บภาพสวยๆได้ที่ ถนนสายโรแมนติกถ็
อก ซูกุ ง  (Stone Wall Street of Deoksugung 
Palace) ถนนสายแห่งโรแมนติก ที่มีซี ร่ีย์ชื่อดัง
อย่างเร่ือง ก็อบลิน Goblin ถ่ายท าฉากทีพ่ระเอก-นางเอกเจอกันที่นีค่ร้ังแรก มีระยะทางยาว 900 เมตร เป็น
ผนังหินของพระราชวังท็อกซูกุง (Deoksugung Palace) เดิมเคยเป็นผนังหินแห่งแรกในเกาหลีที่สร้างให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยของผู้คนกับส่ิงแวดล้อมไว้ร่วมกันอย่างลงตัว ระหว่างทางเต็มไปด้วยต้นไม้กว่า 
130 ต้น และมีม้านั่งอีก 20 ที่ บรรยากาศที่ร่มร่ืนและโรแมนติกเป็นสถานที่ที่ดีส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ และ
ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีประมาณเดือน พฤศจิกายน ใบแปะก๊วยจะพร้อมใจกันเปลี่ยนเป็นสีส้มเหลือง ยาว
ตลอดแนวก าแพง ท าให้เป็นหนึ่งในถนนเส้นที่มีเสน่ห์ที่สุดเขาโซล  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) เมนูชาบู ชาบู สุกี้สไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิด
ต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น ้าซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซ่ึงขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย 



 

 

น าท่านเดินทางไปเดินเล่นที่ คลองชองกเย
ชอน (Cheonggyecheon) เป็นล าธารที่ไหล
ผ่านใจกลางกรุงโซล เป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อน
ใจที่ทันสมัย และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยม ส าหรับนักท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ เมื่อมาเยือนยังกรุงโซล ล าธาร
แห่งนี้มีความยาว 8.4 กิโลเมตร หรือ 5.2 ไมล์ 
แม้ว่าคลองตามธรรมชาติเดิมจะถูกถม และ
ก่ อส ร้าง เป็นถนนลาดยาง  ต่ อมาด้ วย
โครงการปรับปรุงเมืองใช้ระยะเวลา 3 ปี 
คลองนี้ จึ ง ได้ รั บการขุดลอกป รับป รุง
กลายเป็นคลองชองกเยชอนในปัจจุบันให้
ผู้คนได้เพลิดเพลิน  พักผ่อน เดินเล่นรับลม มี
กิจกรรม การละเล่น การแสดง น าท่านชม
แหล่ง ช้อปป้ิงปลอดภาษี Shinsegae Duty 
Free ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ 
นาฬิกา,แว่นตา,เคร่ืองส าอางค์,กระเป๋า,กล้อง
ถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่าน
อิสระได้เลือกซ้ืออย่างเต็มที่  ถึงเวลาน าท่าน
เดินทางช้อปป้ิงที่ เมียงดง เลือกสินค้าเทรนด์
แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองประดับ ทั้งแบรนด์เนม 
เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองส าอางเช่น  ETUDE 
HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหาร
ต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่นี้  และKRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสน
อร่อย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7) เมนูจิมดัก (Jimdak) หรือไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมือง
ดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเคร่ือง 
ที่พัก : GALAXY HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8) 

ก่อนเดินทางกลับน าท่านแวะละลายเงินวอนที่ ร้าน Local Super Market ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าเกาหลี
ได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น ้าจ้ิมปรุง
รสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย 
จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

11.15 น.    เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน  Thai Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ701 

  วันที่ห้า  Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ   
       อาหาร เช้า 

              



 

 

15.20 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน, 
การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เปน็ตน้ โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลกั เพ่ือให้ทา่นท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  
ทัวร์คร้ังนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือการทอ่งเที่ยวเปน็หมู่คณะเทา่นัน้ ถา้ลกูค้าท่านใดต้องการแยกตัวออก จากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ทอ่งเที่ยว
ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่าย เพ่ิม 100 USD/ตอ่ท่าน  

 
 
เง่ือนไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต ้(Update 1 มถินุายน 2565)  

 

1. ผู้เดินทางจ าเป็นต้องตรวจ Test Covid แบบ ATK และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนก่อนเดินทาง 
(ผลตรวจต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อน
เดินทาง  น ามาใช้ในการเช็คอินบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ เคาท์เตอร์สายการบิน 

2. ผู้เดินทางเข้าประเทศเกาหลีจะต้องได้รับวัคซีน ครบโดสแล้ว ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้วอย่างน้อย ไม่
น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทาง  

3. ส าหรับบุคคลอายุ 18 ปีข้ึนไป ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวัคซีน Johnson&Johnson 1 เข็ม) ภายใน 14-180 
วัน หากเกิน 180 วัน จะต้องฉีดเข็ม 3 ตามยี่ห้อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) 

4. ส าหรับบุคคลอายุ 12-17 ปี ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวัคซีน Johnson&Johnson 1 เข็ม) 14 วันขึ้นไป 
5. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่จ าเป็นต้องได้รับวัคซีน (แต่ต้องเดินทางกับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบตามเง่ือนไข

เท่านั้น) 
6.  ผู้ที่หายจากโควิดแล้วโดยมีใบรับรองไม่เกิน 6เดือน (นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลจนถงึวันเดินทาง) **ลูกค้า

จ าเป็นต้องน าใบรับรองการหายจากโควิด-19 ไปด้วย เนื่องจากกรณีตรวจ RT-PCR ที่เกาหลีแล้วยังพบเชื้อ 
จ าเป็นต้องใช้ใบรับรองเพ่ือยืนยัน มิฉะนั้นจ าเป็นต้องกักตัว 7วัน**  (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

 
 
 

7. ลงทะเบยีนผา่นระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) บริษัท ฯ บริการลงทะเบียน K-ETA เพ่ือ
ท่องเที่ยวเกาหลี เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลีใต้แบบฟรีวีซ่า (อยู่ได้ 90 วัน)  (บริษัทด าเนนิการลงทะเบียนให้ มีค่าใช้จ่าย
เพ่ิม ทา่นละ 1500 บาท กรณีลงไมผ่่าน บริษัทฯจะลงให้อกี 1 คร้ัง รวมไม่เกนิ 2 คร้ัง ) ส าหรับลกูค้าทีม่ี K-ETA แล้วไม่
ต้องช าระเงินส่วนนี้ เพียงส่งหลกัฐาน K-ETA ของทา่นมาใหท้ี่บริษัทเทา่นั้น 
 

เอกสารทีใ่ชล้งทะเบยีน K-ETA  
1. ไฟล์รูปภาพสีถา่ยหนา้ตรง พ้ืนหลังสีขาว ไฟล์ JPEG ขนาดไมเ่กนิ 100MB (อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 
2. ไฟล์รูปสีหนา้พาสปอร์ต ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกนิ 300MB (มอีายุมากกว่า 6 เดอืน) 



 

 

3. ข้อมลูส่วนตัว เชน่ ช่ือ-นามสกลุ ภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต, เบอร์โทรติดตอ่ในไทย, เบอร์โทรติดตอ่ในเกาหลี
(ถ้ามี), E-mail และประวัติของลกูค้า 

4. ข้อมลูที่พัก (บริษัทจัดการให้)  
5. ผู้เดนิทางตอ้งลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)  บริษัทด าเนนิการให้  
6. บริษัทฯจองตรวจ RT-PCT ที่เกาหลี เมือ่เดนิทางถึงทา่อากาศยานอนิชอน ค่าตรวจทา่นละ 80,000 วอน (ไม่รวมใน

ค่าทัวร์ช าระเพ่ิม)  
 

เงื่อนไขข้างต้น อาจมีการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะท าการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดินทาง 

 
► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค     
    กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) หรือ เอกสารInternational Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุม
โรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ พร้อม)  / วัคซีนพาสปอต์ (เล่มเหลือง) ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว 
3.ผู้เดินทางจ าเป็นต้องตรวจ Test Covid แบบ ATK และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนก่อนเดินทาง (ผลตรวจ
ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง  น ามาใช้ในการ
เช็คอินบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ เคาท์เตอร์สายการบิน 
4.เอกสารจากการลงทะเบียนผ่านการอนุมัติระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)  
 เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ านวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 
10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ถงึ15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดย
ทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
 
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 8,000 บาท  
 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated Certificate และ International 
Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่
เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 



 

 

**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง )จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า  6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ
จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัท
จะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ   ** 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 (ตั๋วกรุ๊ปไม่
สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวัน
ได)้ 

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

เมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน THAI AIRASIA X สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 1ช้ิน ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ือง

ได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรียกเกบ็ และกรณีสัมภาระ
เกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการ
รักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ 
กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  
มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทาง
เท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่าน
ต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 



 

 

10. 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 าการขายโปรแกรม

ไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจ

จากท่าน 
7. ค่าลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท  
8. ค่าทดสอบ Test Covid แบบ ATK และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนก่อนเดินทาง (ผลตรวจต้อง

เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือ แบบ RT-PCR และมีใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง  น ามาใช้
ในการเช็คอินบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ เคาท์เตอร์สายการบิน 

9. ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR เมื่อถึงประเทศเกาหลี  
  
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, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   



 

 

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12.การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศกับ Allianz Travel แบบ
แผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้น
ภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆ
ประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหนา้ทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิม
ความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัย  ประกันภัยเดินทาง
อันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ .ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะ
อุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  Allianz ได้
กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 


