
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KBX11 Seoul Cool in Love♥ ทัวรเ์กาหล ี5วัน 3คนื 

สัมผัสความโรแมนติกแห่งเกาหลี “เกาะนามิ” สนุกสุดเหว่ียง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  
สัมผัสหิมะท่ี ลานสกีรีสอร์ต ตามรอยหนังดัง กวนมึนโฮ เก็บสตอเบอร์ร่ีสดใหม่จากฟาร์ม 

เช็คอิน N Seoul Tower พระราชวังเคียงบกกุง วัดวาอูจองซา หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  
ขี้ไม้กวาดถ่ายรูปสุดชิค! กับ 943 King's Cross Cafe คาเฟ� ธีมแฮร์ร่ี พอตเตอร์  

ช้อปป�้ งแบบจใุจ ย่านฮงแด ย่านเมียงดง ฮุนไดมอลล์ และ Duty free อีกมากมาย 
 

เดินทางโดยสายการบิน AIR BUSAN  

นํ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 15 Kg. / Carry on 10 Kg.  
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเด็ก  
(บาท) 

พักเดี่ยว เพ่ิม  
(บาท) 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

10-14 ธันวาคม 65 19,888  
 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2 ป� 
ราคา 4,800 บาท)
   

  

5,500  

25  

14-18 ธันวาคม 65 19,888 25  

21-25 ธันวาคม 65 21,888 25  

28 ธนัวาคม 65 – 
01 มกราคม 66 

25,888 25  

31 ธันวาคม 65 – 
04 มกราคม 66 

25,888 25  

 
 FLIGHT:  
DEPARTURE:      BX748 BKK-ICN     22.25-06.20 
RETURN:            BX747 ICN-BKK     17.05-21.25 



 

 

 

19.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน 4  เคาท์เตอร์ สายการ
บิน AIR BUSAN (BX) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป�า 

22.25 น. นําท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX748 
 

 

 

06.20 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ช่ัวโมง กรุณาปรับ
นา�ิกาของท่านเป�นเวลาท้องถิ่น เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ที่มี
ช่ือเสียงด้านสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมาย เมือง
นี้อยู่ทางตอนเหนือ ต้ังอยู่ในแอ่งที่เกิดจากแม่นํ้าโซยาง
และแม่นํ้าฮัน มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่รอบเมือง 

โดยเฉพาะทะเลสาบโซยงัและทะเลสาบอยุอาม บริเวณนี้
มีช่ือเสียงจากเกาะเล็กๆ ริมแม่นํ้า พาท่านเดินทางไป
ยังสถานที่ท่องเที่ยวช่ือดังในเมืองชุนชอนคือ เกาะนามิ 
พาทุกท่านเดนิชม เกาะนาม ิเป�นสถานทีโ่ด่งดังมาจากซี
รีส์เกาหลีเร่ือง Winter Sonata (2002) โดยใช้เกาะนา
มิเป�นสถานที่ถ่ายทําฉากโรแมนติก ที่นี่จึงกลายเป�น

สถานที่ท่องเที่ยวที่คู่รักนิยมมาเที่ยวกันตลอดทั้งป� และ
ห้ามพลาดที่จะถ่ายภาพคู่กับรูปป�้ นอย่าง เบยองจุน 
และชเวจีอู พระเอก-นางเอก จากซีรีย์เร่ืองดังกล่าว ทํา
ให้ที่นี่ถูกขนานนามให้เป�น "เกาะแห่งความรัก" เกาะนามิ
มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 270 ไร่ และมีลักษณะเป�นรูป
พระจันทร์เสี้ยว เป�นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงโซลที่ยัง

รัก ษ า ควา มอุดมสมบูรณ์และ ความบริ สุทธิ์ของ
ธรรมชาติไว้เป�นอย่างดี  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (มื้อที่1) หม้อไฟเกาหลี หรือ เมนูทัคคาลบี้ ไก่ผัดเผ็ดเป�นอาหารเกาหลียอดนิยมที่ทําจาก
ไก่ห่ันเต๋าหมักในซอสโคชูจัง 
จากนั้นพาท่านไปสนุกสนานกับ ลานสกี ยางจิ ไพน์ รี
สอร์ท (Yangji Pine Resort Ski Valley) ที่ ต้ังอยู่ใน
หุบเขาด๊อกโจซาน หรือ จีซาน ฟอเรสต์ สกี รีสอร์ท 
(Jisan Forest Ski Resort) ทั้งสองที่ต้ังอยู่ในจังหวัดค
ยองกีโด ซ่ึงอยู่ติดกับกรุงโซล ในช่วงหน้าหนาวผู้คน
ส่วนใหญ่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวนิยมพากันมาทํา

กิจกรรมที่นี ่เพราะเป�นลานสกทีีม่พ้ืีนทีก่ว้างขวางอย่าง
ม า ก  แล ะ ยังแบ่งอ อ ก เป�น โซน ต่า ง  ๆ ใ ห้ท่ า น ไ ด้
เพลิดเพลินไปกับการเล่น สกี สโนว์บอร์ด และกิจกรรม
อื่น ๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย *ลานสกีอาจเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไมแ่จ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โดยจะอยู่ในระดับและพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกัน* (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกี) 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มื้อที่2) แฮจังกุก ซุปสูตรเด็ดเมนูขวัญใจของชาวเกาหลี 
   ที่พัก : SAMWON HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

  วันที่หนึง่    ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ
              

  วันที่สอง    ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ-  ท่าอากาศยานนานาชาตอิินชอน – เมืองชนุชอน – เกาะนาม ิ– 
        ลานสกีรีสอร์ต                                                                    อาหาร เที่ยง, เย็น                                                                                                                    

              



 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 
นําท่านเดินทางสู่เมืองยงอิน ไหว้พระขอพร วัดวาวูจอง
ซา (Waujeongsa Temple) ต้ังอยู่เมืองยงอิน จังหวัด 
เคียงคิโด เป�นวัดนิกายหินยาน สร้างโดยนักบวชแฮต๊อก 
จุดเด่นของวัดอยู่ที่เศียรของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 
ประดิษฐานอยู่ด้านนหลังสระนํ้า มีความสูง 8 เมตร ได้รับ 
การบันทึกลงกินเนสส์บุ๊คใหเ ้ป�นรูปสลักจากไม้ที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในโลก และบริเวณสระนํ้าจะมีพระพุทธรูปต้ังอยู่
โดยรอบและบริเวณเนินเขาในวัดจะมีอุโบสถซ้ึงภายใน
เป�นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ ที่แกะสลักมาจากไม้
ซ่ึงนํามาจากอินเดีย นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป�นที่เก็บ
รักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเป�ดกีฬาโอลิมป�กในป� ค.ศ. 1998 
อีกด้วย นําท่านเดินทางไปเก็บ สวนสตรอเบอร่ี (Four 
Season Strawberry Farm Yongin) ตามรอยภาพยนต์
ดังอย่าง กวน มึน โฮ สวนฟาร์มสตรอเบอร่ีช่ือดังของ
เกาหลี เพราะฟาร์มนี้เป�นของคุณลุงที่แสดงเป�นพ่อเพ่ือน
ของนางเอกนั่นเอง หน้าหนาวนี้การได้ไปเก็บสตรอเบอร่ี
เป�นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นา่สนใจอย่างมาก ให้ทุกท่านได้เกบ็
สตรอเบอร่ีกันสดๆจากต้น 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Budae Jjigae มาม่า

หม้อไฟเกาหลี เมนูฮิตตามรอยซ่ีร่ีย์ ส่วนประกอบหลัก 
เส้นมาม่าเกาหลี แฮม เต้าหู้ ซอสโคชูจัง และผักเคียง 
จา ก นั้นนํ าท่ านเดินทางสู่  สวน สนุกเอเวอร์แลนด์  
Everland ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี สวนสนุก
เป�ดในหุบเขาที่มีช่ือเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน
สวนสนุกประกอบไปด้วยโซนต่าง ๆ 5 โซน ทั้งโซน 
American Adventure, Zoo Topia, Global Fair, 
Magic Land และ European Adventure การท่องเที่ยว
ภายในสวนสนุกแห่งนี้ แนะนําว่า ควรข้ึนรถบัสท่องไปกับ
โลกของสัตว์ป�าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่
ท่านจะพบว่าเจ้าป�าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้
อย่างเป�นสุข และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสาร
กับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย ท่าน
สามารถทดลองสนุกกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟ
เหาะ T -Express หนอนสะบัดชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้าน
ผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป�นต้น (ค่าทัวร์รวมบัตรค่า
เข้าสวนสนุกแล้ว) ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อป
ป�้ งที่ได้ช่ือว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ศูนย์รวมเคร่ืองสําอางแบ
รนด์ดังเกาหลี  เ ช่น  ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, 
SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซ้ือในราคาพิเศษ จากนั้นพา
ท่านไป อิสระช้อปป�้ ง ย่านฮงแด เป�นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่น
และเด็กมหาวิทยาลัย มีร้านกาแฟที่เป�นเอกลักษณ์ แกลเลอร่ี ร้านค้าจําหน่ายสินค้าแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และ
ร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอีกด้วย หรือ แนะนําท่านเดิน
เล่นไปถ่ายภาพที่ 934 King's cross คาเฟ� ธีม"แฮร์ร่ี พอตเตอร์" ซ่ึงต้ังอยู่ใน ย่านฮงแด เป�นคาเฟ�เกาหลีที่แฟนๆ 

  วันที่สาม     วัดวาวูจองซา – ฟาร์มสตอเบอร์ร่ี - สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ –ศูนย์รวมเคร่ืองสําอางแบรนด์ดังเกาหลี - ย่านฮงแด
                                 อาหาร เช้า, เที่ยง,เย็น  

              



แฮร์ร่ี ห้ามพลาด พาเหล่าสาวกแฮร่ีได้เข้าไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆพร้อมพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย 
(ราคาไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืมในคาเฟ�) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) เมนู BBQ ป�้ งย่างเกาหลีรสชาติแบบต้นตํารับ ทานพร้อมเคร่ืองเคียง ก็คือ

ผักกาดหอม กิมจิ ซอส และเกลือ นอกจากนี้ก็มีใบงา หัวไชเท้าดอง ถั่วงอก หัวหอม กระเทียม และ ต้นหอมอีกด้วย 
ที่พัก : L’ART HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6) 
พาทุกท่านช้อปป�้ ง ร้านสมุนไพร Red Pine เป�นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากนํ้ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลด
ไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย และ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป�นโสมที่

อายุ 6 ป� ซ่ึงถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป�นยา

บํารุงร่างกายให้ท่านซื้อเป�นของฝาก จากนั้นพา

ทุกท่านไปแวะเที่ยวชม พระราชวังเคียงบกกุง 
พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้าง
ขึ้นในป� ค.ศ.1394 โดยใช้เป�น  ศูนย์กลางการ
ปกครองในสมัยโบราณโดยเป�นทั้งที่ประทับและ
ฐานอํานาจของพระ เจ้าแทจอนและต่อเนื่อง
มาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนพระที่นั่งคึนชอง
จอนถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือเป�นที่ว่าราชการต่อมา
คณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ�นได้สร้างอาคาร
รัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่นเพ่ือต้องการแสดงนัย
เด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระ
ราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนี้ได้ถูกร้ือถอนไป
ในโอกาสครบรอบ50ป�การปลดแอกจากญี่ปุ�นใน
เขตพระราชวังยังมีพระตําหนักเคียวฮเวรู เป�น
อาคารสองชั้น ตัวพระตําหนักถูกสร้างให้ย่ืน
ออกไปกลางสระนํ้าที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึ้น
เ พ่ื อ ใ ช้ เ ป� น ส ถ า น ที่ สํ า ห รั บ จั ด ง า น เ ลี้ ย ง
พระราชทาน จากนั้นพาทุกท่านไปเดินชม หมู่บ้าน

บุกชอนฮันอก Bukchon Hanok Village เป�นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัย
ของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้กย็ังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมยัโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลใีนยุคเก่าแก ่เหมาะ

  วันที่ส่ี โซล - ศูนย์สมนุไพร Red Pine - ศูนย์โสมรัฐบาล - พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บา้นบกุชอนฮันอก–  

 N Seoul tower - ช้อปป�้ ง Shinsegae ปลอดภาษี - ย่านเมียงดง    อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น                                                                                                                    
              



สําหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบด้ังเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง 

ซ่ึงเก่าแก่มาต้ังแต่สมัยโชซอน  
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) บลูโกกิ หรือเนื้อย่างหรือเนื้อผัดสไตล์เกาหลี เอกลักษณ์อยู่ตรงเนื้อที่หมักด้วย

สาลี่และนํ้ามันงาจนหอมและนุ่มเข้าเนื้อ ย่างจนสุกแล้วกินห่อกับผักและนํ้าจ้ิม 
จ า ก นั้ น นํ า ท่ า น สู่  ย อ ด เ ข า นั ม ซ า น  Namsan 
Mountain โ ด ย  shuttle bus  อั น เ ป� น ที่ ต้ั งขอ ง
หอคอยเอ็นโซล ถ่ายภาพด้านหน้า N Seoul Tower 
ให้ท่าน  เพลิดเพลินชมทัศนียภาพที่สวยงามของแต่
ละฤดูที่แตกต่างกัน และให้ท่านได้ถ่ายรูปและสัมผัส
ความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี ที่นิยมมาคล้องกุญแจ
ไว้ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึง
เต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี (ไม่รวมค่าลิฟท์) 
จากนั้นพาท่านช้อปป�้ งที่ แหล่งช้อปป�้ งปลอดภาษี 
Shinsegae Duty Free ช้อปป�้ งสินค้าแบรนด์เนม 
มากมาย อาทิ นา�ิกา,แว่นตา,เคร่ืองสําอางค์,กระเป�า
,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป�นโทรศัพท์มอืถือ ให้ท่านอิสระ
ได้เลือกซ้ืออย่างเต็มที ่ และ ย่านเมียงดง เลือกสินค้า
เทรนด์แฟช่ันล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้า
วัยรุ่นเช่นเส้ือผ้า รองเท้า กระเป�า เคร่ืองประดับ ทั้ง
แบรนด์เนม เ ช่น  EVISU, GAP, ONISUKA TIGER 
และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสําอาง
เ ช่ น  ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE 
SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมี
ร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) เมนูจิมดัก (Jimdak) หรือไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป�นเมนูอาหารเกาหลพ้ืีนเมืองด้ังเดิม 
เป�นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสดํา ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเคร่ือง 

   ที่พัก : L’ART HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะทาํการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดินทาง) 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 
 พาทุกท่านช้อปป�้ ง ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb รวมเป�นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆ

ออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป�นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น และ ร้านพลอยอ
เมทิสต์ Amethyst อัญมณีตระกูลควอตส์ที่สีม่วง หรือที่เรียกกันว่า พลอยสีดอกตะแบก เป�นสัญลักษณ์ของความ
จริงใจและความมั่นคงทางจิตใจ และยังได้รับความนิยมในกลุ่มทางศาสนาเพราะเช่ือว่าช่วยดลบันดาลให้เกดิความ
เที่ยงธรรมแก่ผู้ปฏิบัติ และ แหล่งช้อบป�้ งขนาดใหญ่ที่ช่ือ Hyundai Mall เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได 

ร้านสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมาย นอกจากจะเป�นแหล่งช้อปป�้ งแล้ว ยังเป�นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) คูปอง GIFT CARD มูลค่า 10,000 วอน ที่ Hyundai Mall 
 ก่อนเดินทางกลับนําท่านแวะ ละลายเงินวอนที่ Local Super Market ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินค้าเกาหลีได้อีก

รอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย นํ้าจ้ิมปรุงรสหมูย่าง
เกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสําเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย 
จนสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

17.05 น.      เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน  AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX747 
21.25 น.       เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

  วันที่ห้า          ศูนย์สมนุไพร Hogaenamu Herb - ร้านพลอยอเมทิสต์ - Hyundai Premium Outlet  - Local Super  
        Market  - ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน -  ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ   อาหาร เช้า,เที่ยง
                     



 
หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบิน, 
การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป�นต้น โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของท่านเป�นหลกั เพ่ือให้ทา่นท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  
ทัวร์คร้ังนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือการทอ่งเที่ยวเป�นหมู่คณะเทา่นัน้ ถา้ลกูค้าท่านใดต้องการแยกตัวออก จากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ทอ่งเที่ยว
ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จําเป�นต้องขอคิดค่าใช้จ่าย เพ่ิม 100 USD/ต่อท่าน  

 

 

เง่ือนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ (Update 01 ตุลาคม 2565)  
 

1. ลงทะเบยีนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) บริษัท ฯ บริการลงทะเบียน K-ETA เพ่ือ

ท่องเที่ยวเกาหลี เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้แบบฟรีวีซ่า (อยู่ได้ 90 วัน)  (บริษัทดําเนนิการลงทะเบียนให้ มีค่าใช้จ่าย

เพ่ิม ทา่นละ 1500 บาท กรณีลงไม่ผ่าน บริษัทฯจะลงให้อกี 1 คร้ัง รวมไม่เกนิ 2 คร้ัง ) สําหรับลกูค้าทีม่ี K-ETA แล้วไม่

ต้องชําระเงินส่วนนี้ เพียงส่งหลกัฐาน K-ETA ของทา่นมาให้ที่บริษัทเทา่นั้น 

 

เอกสารทีใ่ชล้งทะเบยีน K-ETA  

1. ไฟล์รูปภาพสีถา่ยหนา้ตรง พ้ืนหลังสีขาว ไฟล์ JPEG ขนาดไมเ่กนิ 100MB (อายุไมเ่กนิ 6 เดือน) 
2. ไฟล์รูปสีหนา้พาสปอร์ต ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกนิ 300MB (มอีายุมากกว่า 6 เดือน) 
3. ข้อมลูส่วนตัว เช่น ช่ือ-นามสกลุ ภาษาองักฤษตามหน้าพาสปอร์ต, เบอร์โทรติดต่อในไทย, เบอร์โทรติดต่อในเกาหลี

(ถ้ามี), E-mail และประวัติของลกูค้า 
4. ข้อมลูที่พัก (บริษัทจัดการให้)  
5. ผู้เดินทางต้องลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)  บริษัทดําเนนิการให้  

 
เงื่อนไขข้างต้น อาจมีการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะทําการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดินทาง 

 

 
► เอกสารที่ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

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

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจํานวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

 

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 8,000 บาท  

 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต พร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจําเป�นต้องออกต๋ัวก่อนท่านจําเป�นต้องชําระค่าทัวร์ส่วนที่

เหลือตามที่บริษัทกําหนดแจ้งเท่านั้น 



**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง )จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า  6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป -กลับและ

จํานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3หน้า** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัท

จะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ   ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเป�นอื่นๆ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม   

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่นั่งเป�น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีเ่ข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป�นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่านํ้าหนักกระเป�าสายการบิน AIR BUSAN สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 15 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได้ 10 กิโลกรัม และ

ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ

ตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่าประกันอบุัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททําไว้ 

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํ้ามันตามรายการทัวร์ 

10. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

11. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป�นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีนํ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป�าที่โรงแรม 

6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนําเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 50,000 วอน สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ

และนํ้าใจจากท่าน 

7. ค่าลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท  

  



หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป�นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป�นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ี

ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป�นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป�นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป�นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

12. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททําไว้ 

ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันทั่วไป 


