
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

KXJ17 CHERRY BLOSSOM & TULIP KOREA 6วนั 3คืน 

เกาะนาม ิสวนสนกุเอเวอร์แลนด ์พระราชวงัเคยีงบกกงุ ยออีโด 
สัมผัสความโรแมนติกแห่งเกาหลี “เกาะนามิ” พร้อมชมซากุระบานสะพรงั ถนนยออีโด  

เชค็อนิ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ สะพานโซยางคงั พระราชวังเคียงบกกุง เดนิเลน่ อกิซอนดง 
N Seoul Tower หมู่บา้นศิลปะโบราณแห่งกิมโป ชอ้ปปง ย่านฮงแด ย่านเมียงดง และ เอาท์เล็ทฮนุได 

 

“ชมความสวยงามดอกทวิลปิสุดอลงัการ ณ งาน Everland Tulip Festival 2023” 
 

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

 
วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ ่

 (บาท) 
ราคาเดก็   
(บาท) 

พักเดียว / เดนิทาง
ท่านเดียว เพิม  

(บาท) 

ทนีัง หมายเหต ุ

31 มนีาคม – 05 เมษายน 
2566 

22,888  

ไมม่ีราคาเดก็ 
(Infant ไมเ่กนิ 2 ป 
ราคา 4,500 บาท) 

 

 
 

4,500 

25  

14-19 เมษายน 2566 26,888 34  

21-26 เมษายน 2566 21,888 25  

 
 



 
 
 
 
 FLIGHT:  
DEPARTURE:     XJ700   BKK-ICN    02.35-10.05 น. 
RETURN:            XJ703     ICN-BKK   01.05-04.40 น. 

 

 

 

23.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน 4  เคาท์เตอร์ สายการบิน Thai 
AirAsia X (XJ) โดยมีเจ้าหน้าทีบรษัิทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเปา 

 
 
 
 

02.35 น.     นําท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบนิ Thai AirAsia X (XJ) เทียวบินที XJ700 
10.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถินเรว็กว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง กรุณาปรบั   

นา ิกาของท่านเปนเวลาท้องถิน เพือความสะดวกในการนัดหมาย) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
เทียง  รับประทานอาหารเทียง (มือที1) บลูโกกิ หรือเนือย่างหรือเนอืผัดสไตล์เกาหลี เอกลักษณ์อยู่ตรงเนือทีหมักด้วยสาลี

และนาํมันงาจนหอมและนุ่มเข้าเนอื ย่างจนสุกแล้วกินห่อกับผักและนาํจิม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ทีมีชือเสียงด้าน
สถานทีท่องเทียวยอดนิยมมากมาย เมืองนีอยู่ทางตอนเหนือ 
ตงัอยู่ในแอ่งทเีกิดจากแม่นาํโซยางและแม่นําฮัน มีทะเลสาบขนาด
ใหญ่อยู่รอบเมือง โดยเฉพาะทะเลสาบโซยังและทะเลสาบอุยอาม 
บริเวณนีมีชือเสียงจากเกาะเล็กๆ ริมแม่นาํ พาท่านเดินทางไปยัง
สถานทีท่องเทียวชือดังในเมืองชุนชอนคือ เกาะนามิ พาทุกท่าน
เดินชม เกาะนามิ เปนสถานทีโด่งดังมาจากซีรีส์เกาหลีเรือง 
Winter Sonata (2002) โดยใช้เกาะนามิเปนสถานทีถ่ายทําฉาก
โรแมนติก ทีนีจึงกลายเปนสถานทีท่องเทียวทีคู่รักนิยมมาเทียว
กันตลอดทังป และห้ามพลาดทีจะถ่ายภาพคู่กับรูปปนอย่าง เบ

วันที โปรแกรมท่องเทยีว เช้า เทียง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ      

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

   KOREA TOURIST HOTEL 3* 
 หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 
สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ –ศูนยร์วมเครอืงสาํอางแบรนด์ดัง
เกาหล ี- ยา่นฮงแด    

L’ART HOTEL 3*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 
โซล – ศูนย์โสมรฐับาล - รา้นสมนุไพร Red Pine - 
พระราชวังเคียงบกกงุ – อิกซอนดง - N Seoul Tower – 
แหล่งชอ้ปปงปลอดภาษี – ยา่นเมยีงดง                                                                                        

   
L’ART HOTEL 3*  

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

5 
โซล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb -  ชมซากุระ ถนนยออี
โด – ร้านพลอยอเมทิสต์ – หมู่บ้านศิลปะโบราณแหง่กิมโป - 
Hyundai Mall - Local Super Market 

    

6 
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน -  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
XJ703 ICN-BKK 01.05-04.40     

วันทหีนงึ      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ              

วันทสีอง    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน – เมืองชุนชอน – เกาะนาม ิ– สะพานโซยางคัง                                                                                                                                  
อาหาร เทยีง, เย็น 



 
 
 
 

ยองจุน และชเวจีอ ูพระเอก-นางเอก จากซีรย์ีเรอืงดังกล่าว ทําให้ทีนีถูกขนานนามให้เปน "เกาะแหง่ความรัก" เกาะนามิ
มีพืนททีังหมดประมาณ 270 ไร่ และมีลักษณะเปนรูปพระจันทร์เสียว เปนสถานทีท่องเทยีวใกล้กรุงโซลทยีังรักษาความ
อุดมสมบูรณ์และความบริสุทธขิองธรรมชาติไว้เปนอย่างดี  จากนันนําท่านเดินทางสู่ สะพานโซยางคัง (Soyanggang 
Skywalk) สะพานกระจกทียาวทีสุดในเกาหลีใต้ เปนสะพานกระจกใสทีมีความยาว 156 เมตร โดยพืนทางเดินจะเปน
กระจกใสสามารถมองเห็นทะเลสาบเอยีมโฮ (Uiamho Lake) ได้ ตัวสะพานมีความสูงไม่มาก คนทกีลัวความสูงสามารถ
เดินได้สบายๆ ปลายทางจะเปนลานชมววิให้เราได้ถ่ายภาพกับววิภูเขาและทะเลสาบทีสวยงาม 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มือที2) เมนูทัคคาลบี Dak-kalbi หรอืไก่ผัดเผ็ดเปนอาหารเกาหลยีอดนยิมททีําจากไกหั่นเต๋า
หมักในซอสโคชูจัง ทีมีมันฝรงัหวานกะหลําปลีใบเพริลล์ต้นหอมต้นตํารบัและส่วนผสมอืน ๆ 
ทีพัก : KOREA TOURIST HOTEL 3* หรอืระดับใกล้เคียงกัน 
(ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที3) 
จากนันนําท่านเดินทางชมความสวยงามของดอกทิวลิปที  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ในงาน Everland Tulip Festival 
2023เต็มไปด้วยโซนดอกทิวลิปสีสดใสและยังมีมุมมากมายให้ท่านได้เลือกถ่ายภาพเก็บความประทับใจได้อีกด้วย  ถูก
ขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี สวนสนุกเปดในหุบเขาทีมีชือเสียงมากทีสุดของประเทศ ภายในสวนสนุกประกอบไป
ด้วยโซนต่าง ๆ 5 โซน ทังโซน American Adventure, Zoo Topia, Global Fair, Magic Land และ European 
Adventure การท่องเทียวภายในสวนสนุกแห่งนี แนะนําว่า ควรขึนรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ปาซาฟารี ชมไลเกอร์
แฝดคู่แรกของโลก ทีนีท่านจะพบว่าเจ้าปาสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเปนสุข ท่านสามารถทดลองสนุกกับ
เครืองเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T -Express หนอนสะบัดชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ 
เปนต้น (ค่าทัวร์รวมบัตรค่าเข้าสวนสนุกแล้ว)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทียง    อิสระอาหารเทยีงเพือไม่เปนการรบกวนเวลาของท่าน 
ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปปงทีได้ชือว่าใหญ่ทีสุดในเอเชีย 
ศูนย์รวมเครืองสําอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, 
LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซือในราคาพิเศษ จากนันพา
ท่านไป อิสระช้อปปง ย่านฮงแด เปนศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็ก
มหาวิทยาลยั มีร้านกาแฟทีเปนเอกลักษณ์ แกลเลอรี ร้านค้าจําหน่าย
สินค้าแฟชัน คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารทีน่าสนใจในหมู่วัยรุ่น
อายุ ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่าง ๆก็ยังไม่แพงอีกด้วย 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มือที4) พอรก์คาลบิ หรอื หมูย่างเกาหลี เปนเนอืหมูหมักเครอืงปรงุ เวลาจะรบัประทานตอ้ง
นํามาย่างบนตะแกรงเตาถ่านจนสุก และใช่กรรไกรตัดให้เปนชินเล็ก ๆ พอคํา รับประทานกับข้าวสวย กิมจิ และผักสด 
ห่อผักแล้วจมินาํจิม หนึงในเมนูยอดฮิตของชาวเกาหลีอีกเช่นกัน 

วันทสีาม   สวนสนกุเอเวอร์แลนด์ –ศูนย์รวมเครืองสําอางแบรนด์ดงัเกาหล ี- ย่านฮงแด      อาหาร เช้า, เย็น  

              



 
 
 
 

ทีพัก : L’ART HOTEL 3* หรอืระดับใกล้เคียงกัน 
(ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที5) 
นําทุกท่านช้อปปง ศูนย์โสมรัฐบาล (Ginseng center) ซึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมทีอายุ 6 ป ซึงถือวา่มี
คุณภาพดีทีสุด ให้ท่านได้เลือกซือโสมคุณภาพและราคาถกูกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเปนยาบํารุงร่างกายให้ท่านซอื
เปนของฝาก และ ร้านสมุนไพร Red Pine เปนผลิตภัณฑ์ทีสกัดจากนํามันสน ทีมีสรรคุณช่วยบํารุงรา่งกาย ลดไขมนั 
ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนันพาทุกท่านไปแวะเทียวชม พระราชวังเคียงบกกุง พระราชวัง
เก่าแก่ทสีุดของราชวงศ์โชซอน สรา้งขนึในป ค.ศ.1394 โดยใช้เปน  ศูนย์กลางการปกครองในสมยัโบราณโดยเปนทงัที
ประทับและฐานอํานาจของพระ เจ้าแทจอนและต่อเนืองมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนพระทีนังคึนชองจอนถูกสร้าง
ขึนมาเพือเปนทีว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญีปุนได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึนคันเพือต้องการ
แสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนีได้ถูกรือถอนไปในโอกาส
ครบรอบ50ปการปลดแอกจากญีปนุในเขตพระราชวงัยังมีพระตําหนักเคียวฮเวรู เปนอาคารสองชนั ตัวพระตําหนักถูก
สรา้งให้ยนืออกไปกลางสระนําทเีต็มไปด้วยฝูงหงส์สรา้งขนึเพือใช้เปนสถานทสีําหรับจัดงานเลยีงพระราชทาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทียง   รับประทานอาหารเทียง (มือท6ี) เมนูชาบู ชาบู สุกีสไตล์เกาหล ีบนหมอ้ไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และ
เนือหมูสไลด์นําซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซงึขาดไม่ได้ในการทานชาบู พรอ้มข้าวสวย  
พาทุกท่านไปเดนิเลน่ทีใจกลางโซล ย่านอิกซองดง (Ikseon-dong) ย่านหมู่บ้านเกาหลีโบราณทีมีมาตังแต่สมัยโชซอนมี
อายุกว่า 100 ป วัยรุ่นเกาหลีนิยมพากันมาเดทกันทนีีเปนอย่างมาก เพราะนอกจากจะมีความโบราณความสวยงามและ

วันทสีี    โซล – ศูนย์โสมรัฐบาล - ร้านสมุนไพร Red Pine - พระราชวังเคียงบกกงุ – คลองชองกเยชอน - N Seoul Tower – 
แหล่งช้อปปงปลอดภาษี – ย่านเมยีงดง                                                                    อาหาร เช้า, เทียง  



 
 
 
 

ความโรแมนติกนันแล้ว ก็ยังมี ร้านอาหาร คาเฟ ร้านขายดอกไม้ และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซือเลือกช้อปกันอย่าง
เพลิดเพลิน 
ถ่ายภาพด้านหน้า  N Seoul Tower ให้ท่านเพลิดเพลินชมทัศนียภาพทีสวยงามของแต่ละฤดูทีแตกต่างกัน และให้ท่าน
ได้ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี ทีนิยมมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER 
จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี (ไม่รวมค่าลิฟท์) จากนันพาท่าน ช้อปปงที แหล่งช้อปปงปลอดภาษี (Shinsegae 
Duty Free) ช้อปปงสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นา ิกา,แว่นตา,เครืองสําอางค์,กระเปา,กล้องถ่ายรูป หรือจะเปน
โทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซืออย่างเต็มที และ ย่านเมียงดง เลือกสินค้าเทรนด์แฟชันล่าสุดของเกาหลีได้ทีนี
โดยเฉพาะสินค้าวยัรุ่นเช่นเสอืผ้า รองเท้า กระเปา เครืองประดับ ทังแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER 
และสินค้าจากแบรนดเ์กาหลโีดยเฉพาะ เครอืงสําอางเช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, 
ROJUKISS, LANEIGE อีกทงัยังมีรา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น    อิสระอาหารเย็นเพือไม่เปนการรบกวนเวลาของท่าน 

ทีพัก : L’ART HOTEL 3* หรอืโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชอืโรงแรมทที่านพัก ทางบรษัิทจะทําการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มือที7) 
พาทุกท่านชอ้ปปง ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb รวมเปนสมุนไพรทีมสีรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆออก
จากตับอย่างปลอดภัยเนืองจากเปนสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านัน จากนันนําท่านถ่ายภาพ
เช็คอิน ถนนยออีโด (Yeouido  Cherry Blossom Street) ทีเต็มไปด้วยต้นซากุระบานสะพรังสวยงามตลอดเส้นทาง 
ผู้คนนิยมมาเก็บภาพความประทับใจและพักผ่อนนังชิลกันทีนีเปนอย่างมาก และยังมีของขายท้องถินรวมไปถึงอาหาร
และเครอืงดืม จากนันให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันทหี้า      โซล - ศูนย์สมนุไพร Hogaenamu Herb -  ชมซากุระ ถนนยออีโด – ร้านพลอยอเมทิสต์ – หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่ง
กมิโป - Hyundai Mall - Local Super Market                                                   อาหาร เช้า, เทยีง                                                                                                                   



 
 
 
 
เทียง  รับประทานอาหารเทียง (มือที8) Budae Jjigae มาม่าหม้อไฟเกาหลี เมนูฮิตตามรอยซีรีย์ ส่วนประกอบหลัก เส้น

มาม่าเกาหลี แฮม เต้าหู้ ซอสโคชูจัง และผักเคียง 
จากนันนําท่านชอ้ปปง ร้านพลอยอเมทสิต์ (Amethyst) อัญมณีตระกูลควอตส์ทีสีม่วง หรอืทีเรียกกันว่า พลอยสีดอก
ตะแบก เปนสัญลักษณ์ของความจริงใจและความมนัคงทางจิตใจ และยังได้รับความนยิมในกลุม่ทางศาสนาเพราะเชอืว่า
ช่วยดลบันดาลให้เกิดความเทียงธรรมแก่ผู้ปฏิบัต ิจากนันนําทุกท่านเยียมชม หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป (Gimpo 
Art Villange) สรา้งขนึเพือการศึกษาเปนการออกแบบหมูบ้่านศิลปะวัฒนธรรมดังเดิมสไตล์ฮันบก ทงัในอดีต ปจจบัุน 
และอนาคต ให้ท่านอิสระเดินเล่นเดินชมศิลปะและการแสดงได้ตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 

จากนันพาท่านไปแหล่งชอ้บปงขนาดใหญท่ีชอื Hyundai Mall เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได ร้านสินค้าแบ
รนด์เนมระดับโลกมากมาย นอกจากจะเปนแหล่งช้อปปงแล้ว ยังเปนแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย ก่อนเดินทางกลับ
นําท่านแวะ ละลายเงนิวอนที Local Super Market ซึงท่านสามารถเลือกซือสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน 
เช่น บะหมีซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย นําจิมปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสําเร็จรูป 
ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมอืงไทย จนสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน 
เพือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

 
 
01.05 น.   เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบนิ  Thai AirAsia X (XJ) เทียวบินที XJ703 
04.40 น.  เดนิทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมีการสลับวนัหรอืเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 
ขนึอยูก่ับตามสถานการณ์ทอ้งถนิ สถานทที่องเทียว เทศกาล หรอื สภาพอากาศทอ้งถนิ ณ เวลานนั 

ทังนกีารเปลียนทางบรษัิทจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของทกุทา่นเปนหลกัสาํคัญ 
 
หมายเหตุ : รายการทัวรส์ามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร 
หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เปนต้น โดยมิต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผู้จดัจะปรบัเปลยีนโดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของ
ท่านเปนหลกั เพือให้ทา่นท่องเทียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  
ทัวร์ครงันีมีวตัถปุระสงค์เพือการทอ่งเทยีวเปนหมู่คณะเทา่นนั ถา้ลูกคา้ท่านใดต้องการแยกตัวออก จากกรุ๊ปทัวร ์ไมท่อ่งเทยีว
ตามทรีะบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบรษัิทฯ จาํเปนตอ้งขอคิดคา่ใชจ้่าย เพิม 100 USD/ตอ่ท่าน  

 
 
 
 
 
 

วันทหีก     ทา่อากาศยานนานาชาติอนิชอน -  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ                     



 
 
 
 

เงือนไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต ้(Update 01 พฤศจกิายน 2565)  
 

1. ส่งหลักฐาน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ทีได้รับการอนมุัติแล้วของทา่นมาให้ทบีรษัิท 
 โปรดตรวจสอบขอ้มลู K-ETA ของท่านใหถ้กูต้อง กรณีเอกสารผิดทางบรษัิทไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน 

2. ผู้เดินทางตอ้งลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense) ด้วยตนเอง 
 

เงือนไขข้างต้น อาจมีการยกเลิก หรอื เปลียนแปลง บริษัทฯ จะทําการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดินทาง 
 

 

► เอกสารทีต้องทําการเตรยีมก่อนเดินทาง  
1. พาสปอร์ตตัวจรงิ (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกวา่ 6 เดือน)  
2.เอกสารจากการลงทะเบียนผ่านการอนุมัติระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)  
 

 เงอืนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครังนีจะต้องมีจํานวน 10 ท่านขึนไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว  
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบรษัิททีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลือน หรอืยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิม (ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บรษัิทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีทีลูกค้าต้องออกตั วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทังสิน  
 

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  
- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 8,000 บาท  
 กรณุาส่งสําเนาหน้าพาสปอรต์และหลักฐาน K-ETA พร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนทเีหลอืชําระ 25-30 วนัก่อนออกเดินทาง กรณีบรษัิทฯจําเปนต้องออกตวัก่อนท่านจําเปนต้องชําระค่าทวัรส่์วนทเีหลอื
ตามทีบรษัิทกําหนดแจ้งเท่านัน 
 

**สําคัญ**สําเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง )จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า  6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป -กลับและ
จํานวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซา่ไม่ตํากว่า 3หน้า** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนนัทางบรษัิทจะ
ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ   ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 
เงอืนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่ 30 วันขึนไป คืนเงินค่าทัวรโ์ดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดทีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบรษัิททัวร์ คืนเงินค่าทัวรโ์ดยหักค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายทีเกิดขนึจริง เช่น ค่ามัดจําตัวเครอืงบิน โรงแรม ค่าวซ่ีา และค่าใช้จ่ายจําเปนอืนๆ 

 

อัตราค่าบรกิารนีรวม   
1. ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตัวกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeทีนังเปน Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มตวักรุ๊ปเท่านันไม่สามารถเลือนวันได)้ 
2. ค่าทีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไวใ้นรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  



 
 
 
 
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทเีข้าพักหอ้งโรงแรม ไม่มีหอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจําเปนต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองทรีะบไุว้

ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดทีพักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีระบุไวใ้นรายการทัวรข้์างต้น  
5. เจ้าหน้าทบีรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่านําหนักกระเปา สายการบิน Thai AirAsia X สัมภาระโหลดใต้ท้องเครอืง ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ถือขึนเครอืงได้ 10 กิโลกรมั 

และค่าประกันวินาศภัยเครืองบินตามเงือนไขของแต่ละสายการบินทีมีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรบั
ตามทีสายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือนไขของบริษัทฯประกันภัยทีบริษัททําไว้ 
ทังนีย่อมอยู่ในข้อจํากัดทีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานทีเกียวข้อง ไม่รวมประกนัสุขภาพ ท่านสามารถสงัซอืประกันสุขภาพเพิมได้จากบรษัิทประกันทัวไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํามันตามรายการทัวร ์
9. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํามันตามรายการทัวร ์
10. ค่ารถปรบัอากาศนําเทียวตามระบุไว้ในรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
11. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% 
 

อัตราค่าบรกิารนี ไม่รวม  
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอนืๆ ทีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครอืงดืม ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท์ เปนต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีนํามันทีสายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบรษัิทฯได้ออกตัวเครอืงบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเปาทโีรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตนําเกบ็ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 50,000 วอน สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ

และนาํใจจากท่าน 
  
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนทําการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทังหมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธทิีจะเลือนการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึนในกรณีทีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธกิารเก็บค่านาํมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบนิมีการปรบัขึนก่อนวันเดินทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธใินการเปลียนเทยีวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนอืงจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อันเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง  
6. เมือท่านตกลงชําระเงินมดัจําหรอืค่าทัวร์ทังหมดกบัทางบรษัิทฯ แล้ว ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงตา่งๆ 
ทังหมด  
7. รายการนีเปนเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครังหนึง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพักในต่างประเทศ
เรียบรอ้ยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซงึอาจจะปรับเปลียนตามทรีะบุในโปรแกรม  



 
 
 
 
8. การจัดการเรอืงห้องพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจดัห้องให้กับกรุ๊ปทเีข้าพัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผู้สูบบุหรี / ปลอดบุหรีได้ 
โดยอาจจะขอเปลียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ทีพัก ทังนีขึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความชว่ยเหลอืเปนพิเศษ อาทิเช่น ใช้ววิแชร์ กรณุาแจ้งบรษัิทฯ อย่างช้า10วันกอ่นการเดินทาง มิฉะนนั 
บรษัิทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธใินการให้คําสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน 
11. ผู้จัดจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนอืงจากเปนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเทยีว อันเนอืงมาจากการกระทําทสี่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอนื ๆ   
12. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือนไขของบริษัทฯประกันภัยทีบริษัททําไว้ 
ทังนีย่อมอยู่ในข้อจํากัดทีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานทีเกียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสงัซอืประกันสุขภาพเพิมได้จากบรษัิทประกันทัวไป 

 


