
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KXJ101LOVE JUNGKOREA...ทวัรเ์กาหล ี5วนั 3คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ Thai AirAsia X (XJ) 

น า้หนกักระเป๋า20Kg. Carry on 7Kg.เดนิทางเดอืนมถินุายน - สงิหาคม2565 

อิม่อรอ่ยจดัเต็ม!!!อาหารเกาหล ี(ไกตุ่น๋โสมเกาหล,ีชาบู,หมผูดัซอสเกาหล ,ีซุปกมิจ)ิ 
พกัโรงแรม ซูวอน1คนื โซล2คนื (ยา่นชอ้ปป้ิง) 

“สวนสนกุเอเวอรแ์ลนดด์สินยีแ์ลนดเ์กาหล”ี 
ซงโดเซนทรลัพารค์เวนสิเกาหลป้ีอมฮวาซ็องหมูบ่า้นโบราณบกุชอนฮนัอกพระราชวงัเคยีงบ็อคสวนสาธารณะ

ฮานลึเทีย่วชมพพิธิภณัฑส์าหรา่ยพรอ้มใสชุ่ดฮกับกถนนกาโรซูกลิ 

หอคอย N Seoul Towerถา่ยรปูที ่934 King's cross คาเฟ่ธมีแฮรร์ ีพ่อตเตอร ์ถา่ยรปูสดุชคิยา่นยอนนมัดง  
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
(บาท) 

ราคาเด็ก  พกัเดีย่ว/เดนิทาง 
ทา่นเดยีว เพิม่ 

(บาท) 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

31-04 มถินุายน 2565 18,999  
 
 
 
 
 
 

 
ไมม่รีาคา
เด็ก 

 
 
 
 
 
 

 
 

4,500 

25  

07-11 มถินุายน 2565 17,999 25  

14-18 มถินุายน 2565 18,999 25  

21-25 มถินุายน 2565 18,999 25  

28-02 กรกฎาคม 2565 17,999 25  

05-09 กรกฎาคม 2565 18,999 25  

12-16 กรกฎาคม 2565 18,999 25  

19-23 กรกฎาคม 2565 18,999 25  

26-30 กรกฎาคม 2565 18,999 25  

02-06 สงิหาคม 2565 17,999 25  

09-13 สงิหาคม 2565 18,999 25  

16-20 สงิหาคม 2565 18,999 25  

23-27 สงิหาคม 2565 18,999 25  

30-03 กนัยายน 2565 18,999 25 
 

 

 



 FLIGHT 

DEPARTURE:  XJ700 BKK-ICN 02.45-10.05 

RETURN:   XJ701 ICN-BKK 11:15-15:15 

 
 

23.40 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน
Thai AirAsia Xโดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารติดแทก็กระเป๋า 

 
 
 
01.10น.  น าท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบินAsiana Airlinesเทีย่วบินที ่ OZ742 
 
 
02.45น.  น าท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลใีต้โดยสายการบินThai AirAsia X เทีย่วบินที ่XJ700 
10.05น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้(เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2ช่ัวโมง 

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากร หมายเหตุ: เม่ือผา่นเขา้ประเทศเกาหลีแลว้น าท่านตรวจโควดิแบบ RT-PCR Test(ท่านละ 
80 ,000 วอน ไม่รวมในค่าทวัร์) ตามนโยบายและกฏระเบียบการเขา้ประเทศเกาหลีใตท่ี้ท่าอากาศยาน
นานาชาติอินชอน หลงัจากนั้นพาท่านเขา้เช็คอินเขา้โรงแรมท่ีพกัเพื่อรอผลตรวจ 3-5 ชัว่โมง 
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ ซงโดเซนทรัล
พาร์ค Songdo Central Park เป็นสวนสาธารณะ 
ในบริเวณพื้นท่ีสีเขียวตรงกลาง ของยา่นธุรกิจ
ระหวา่งประเทศซงโดและ ใน เมืองอิน
ชอน  (Incheon) สวนสาธารณะท่ีไดรั้บแรง
บนัดาลใจ ในการสร้างจากเซนทรัลพาร์ค ใน
มหานครนิวยอร์ก ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา   สวนแห่งน้ีเปรียบเสมือน
โอเอซิสธรรมชาติในเมือง ซ่ึงสร้างความผสมผสาน ระหวา่งเทคโนโลย ีและสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ
สวนถูกรายลอ้มไปดว้ย อาคารทนัสมยั และสถานท่ีต่างๆ กวา่ 106 แห่ง เช่น Northeast Asia Trade Tower, 
Incheon Tower, โรงเรียน, โรงพยาบาล, อพาร์ทเมน, อาคารส านกังาน และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ รวม
ไปถึงโรงแรมยอดนิยม ส าหรับการพกัอยา่งสงบ ในบริเวณของสวนแห่งน้ีอีกหลายแห่งจากนั้นน าทุกท่าน
ไปอพัเดทแลนดม์าร์คใหม่ท่ีคยองกิโด เวนิสเกาหล ี (Laveniche March Avenue)เมืองกิมโปแหล่งชอ้ปป้ิง
กลางแจง้ท่ีไดแ้รงบนัดาลใจจากคลองท่ีเวนิส ศูนยก์ารคา้ริมน ้าสไตลย์โุรปเร่ิมจ าหน่ายในยา่นใหม่ริมแม่น ้า 
Gimpo Hanใหท้่านสามารถเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงและความโรแมนติกไดท่ี้น่ีราวกบัวา่คุณก าลงัเดินทาง
ไปเวนิสประเทศอิตาลี 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานสวุรรณภมู-ิทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน –ซงโดเซนทรลัพารค์-เวนสิเกาหล-ี 

                     ป้อมฮวาซ็  องป้อมฮวาซ็อง อาหาร เทีย่ง,เย็น 

 

วนัทีห่นึง่          ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ



เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง(มื้อที1่)แจยุกบ๊อกกมึ Jeyuk bokkeumหรือหมูผดัซอสเกาหลี รสชาติเผด็นิดๆหวาน
หน่อยๆ รับประทานคู่กบัขา้วสวยร้อนๆ หรือวางหมูลงบนผกัสด พร้อมดว้ยเคร่ืองเคียงต่างๆ  
ป้อมฮวาซ็อง (Hwaseong Fortress) ตั้งอยูท่ี่เมือง
ซูวอ็น เป็นป้อมปราการหินซอ้นและอิฐของ
ราชวงศโ์ชซอนท่ีลอ้มรอบใจกลางเมือง Suwon 
ของจงัหวดั Gyeonggi-do สร้างข้ึนในช่วงปลาย
ศตวรรษท่ี 18 โดยกษตัริยจ์องโจเพื่อจุดประสงคใ์น
การป้องกนั เพื่อสร้างพื้นฐานทางการเมืองใหม่และ
เป็นท่ีฝังศพของพระราชบิดาของพระองค์
มกุฎราชกุมารจางฮอน ก าแพงป้อมปราการขนาด
ใหญ่ซ่ึงมีความยาว 5.74 กม. ลอ้มรอบพื้นท่ี 130 เฮกตาร์และเป็นไปตามภูมิประเทศของแผน่ดิน ซูวอนชอน ล า
ธารสายหลกัในซูวอน ไหลผา่นใจกลางป้อมปราการซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกของ UNESCO ดว้ย 
มีระบบการจดัแสดงท่ีท าใหเ้ขา้ถึงสภาพและความเป็นอยูใ่นยคุโจซอน( Joseon)ไดอ้ยา่งดีเยีย่ม นอกจากน้ียงัมี
พื้นท่ีกลางแจง้ท่ีจดัแสดงเหมือนกบัหมู่บา้นเล็กๆในยคุโชซอนท่ีมีขา้วของเคร่ืองใชข้องจริงวางใหเ้ห็นอยูด่ว้ย 
รวมถึงกระบวนการในการสร้างป้อมปราการแห่งน้ีดว้ย 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ (มื้อที2่) Kimchi Jjigae ซุปกมิจิเป็นเมนูพื้นบา้นของคนเกาหลี และเราจะเห็นอาหาร
ชนิดน้ีจากซีร่ีส์เกาหลีมากมาย ทานพร้อมกบัขา้วสวยร้อนๆเขา้กนัดีมากๆ 
ทีพ่กั: Suwon Korea Tourist Hotel 3*หรือระดับใกล้เคียงกนั 

ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5 วนั ก่อนเดินทาง 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม(มื้อที3่) 

น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ Everland(รวมบตัรแลว้) ถูกขนานนามวา่ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี สวนสนุก
เปิดในหุบเขาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ภายในสวนสนุกประกอบไปดว้ยโซนต่างๆ 5 โซนทั้งโซน
American Adventure, Zoo Topia, Global Fair, Magic Land และEuropean Adventure การท่องเท่ียวภายในสวน
สนุกแห่งน้ี แนะน าวา่ ควรข้ึนรถบสัท่องไปกบัโลกของสัตวป่์าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะ
พบวา่เจา้ป่าสิงโตและเสือสามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข และชมความน่ารักของหมีท่ีสามารถส่ือสารกบั

วนัทีส่าม สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์หอคอยเอ็นโซล-ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล-ีสวนสาธารณะฮานลึ- 

                 

                     934 King's cross คาเฟ่ธมีแฮรร์ ีพ่อตเตอร-์ยา่นยอนนมัดง อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 



คนขบัไดอ้ยา่งดีไม่วา่จะตวัใหญ่มากถึงใหญ่นอ้ย ท่านสามารถทดลองสนุกกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟ
เหาะ T-Express หนอนสะบดัชาร์ป โรงหนงัสามมิติ บา้นผสิีง หมุนตีลงักาสองตลบ เป็นตน้ หรือท่านสามารถ
เดินไปชมเทศกาลดอกไมท่ี้จดัไดอ้ยา่งสวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่ชมดอกไมห้ลากสีสันสวยงาม 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารเทีย่งตามอธัยาศัย ทางบริษทัมีบริการคูปองใหท้่านละ 1 ใบ (มื้อที4่) 

 
น าท่านนัง่กระเชา้ลอยฟ้า Namsan Cable Carสู่ยอดเขานัม
ซานNamsan Mountainอนัเป็นท่ีตั้งของ หอคอยเอน็โซล N 
Seoul Towerใหท้่านเพลิดเพลินชมทศันียภาพท่ีสวยงามของ
แต่ละฤดูท่ีแตกต่างกนั และใหท้่านไดถ่้ายรูปและสัมผสัความ
น่ารักของวยัรุ่นเกาหลี ท่ีนิยมมาคลอ้งกุญแจไวด้ว้ยกนัระเบียง
ทุกดา้นของ SEOUL TOWERจึงเตม็ไปดว้ยกุญแจหลากหลาย

สี (ไม่รวมค่าลิฟท)์ ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งชอ้ปป้ิงท่ี
ไดช่ื้อวา่ใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย น าท่านไป ศูนย์รวมเคร่ืองส าอาง
แบรนด์ดังเกาหลี เช่น 
ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ใหท้่านได้
เลือกซ้ือในราคาพิเศษหลงัจากนั้น น าท่านไป สวนสาธารณะ
ฮานึล Haneul Parkถ่ายรูปสวย กลางทุ่งดอกหญา้เป็น 1 ใน 5 
สวนสาธารณะในเขตของ  สวนสาธารณะเวร์ิดคัพ (World 
Cup Park) ท่ีมีระบบนิเวศท่ีหลากหลาย ความพิเศษของสวนสาธารณะฮานึลแห่งน้ีคือตั้งอยูบ่นจุดท่ีสูงท่ีสุดใน
สวนสาธารณะเวร์ิดคพั ดว้ยความสูงกวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 98 เมตร จึงท าใหเ้ราเห็นทศันียภาพอนังดงามของ  ภูเขา
บุกฮนัซาน (Bukhansan Mountain), ภูเขานมัซาน (Namsan Mountain) และ แม่น ้าฮนั (Han River) ไดอ้ยา่งชดัเจน 
อีกทั้งยงัเป็นท่ีอยูอ่าศยัของเหล่าผเีส้ือกวา่ 30,000 ชีวติท่ีโบยบิน สร้างสีสันใหก้บัสวนแห่งน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 
 

จากนั้น น าท่านไป ถ่ายรูปที9่34 King's cross คาเฟ่ธีม"แฮร์ร่ีพอตเตอร์" คาเฟ่เกาหลีท่ีแฟนๆแฮร์ร่ีหา้มพลาดพา
เหล่าสาวกแฮร่ีไดเ้ขา้ไปสัมผสัโลกพอ่มดมุมถ่ายรูปสวยๆพร้อมพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย (ไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืม)



ย่านยอนนัมดงYeonnam dong Central Parkเป็นสวนสาธารณะท่ีดดัแปลงมาจากทางรถไฟเก่า บรรยากาศร่มร่ืน มี
ร้านกาแฟร้านเส้ือผา้ สตูดิโอศิลปะรอบๆ ใหท้่านเดินชมพร้อมถ่ายภาพสวยๆ 

เยน็               รับประทานอาหารเยน็(มื้อที5่)เมนูจิมดัก(Jimdak)หรือไก่ตุ๋นซีอ๊ิวเกาหลี ผสมกบัวุน้เส้นท่ีเหนียว 
       นุ่ม หวัหอมใหญ่ รสชาติคลา้ยไก่พะโลข้องไทยแต่จะเผด็กวา่นิดหน่อย เป็นเมนูช่ือดงัจากเมืองอนัดง 

ทีพ่กั: SEOUL L’ART HOEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกนั 

ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5 วนัก่อนเดินทาง 
 

 
 

 
 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที6่) 

น าท่านเดินทางสู่ ร้านสมุนไพร Red Pine เป็นผลิตภณัฑท่ี์สกดัจากน ้ามนัสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลด

ไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายน าท่านชม พพิธิภัณฑ์สาหร่าย จดัแสดงเร่ืองราวต่างๆของ

การท าสาหร่ายและประวติัความเป็นมาตน้ก าเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั้นตอนการผลิตสาหร่ายใหท้่านล้ิม

ลองผลิตภณัฑท่ี์ท าจากสาหร่ายและเลือกซ้ือเพื่อเป็นของฝาก ใหท้่านไดใ้ส่ชุดประจ าชาติเกาหลี ชุดฮันบกและ

ถ่ายรูปภาพความประทบัใจ น าท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือวา่

มีคุณภาพดีท่ีสุด ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกายให้

ท่านซ้ือเป็นของฝากเดินทางสู่ ถนนกาโรซูกลิถนนสายแฟชัน่และการดีไซน์ หรือเรียกกนัวา่ Artists’ Street ยา่นช้

อปป้ิงสุดคูล แหล่งรวมแฟชัน่ คาเฟ่ สุดฮิปของชาวเกาหลี 

เทีย่ง             รับประทานอาหารกลางวนั(มื้อที7่)เมนูชาบู ชาบูสุก้ีสไตลเ์กาหลี บนหมอ้ไฟร้อนๆ ประกอบดว้ย ผกัสดชนิด 
                       ต่างๆ และเน้ือหมูสไลดน์ ้าซุปร้อนๆ และเส้นอูดง้ซ่ึงขาดไม่ไดใ้นการทานชาบู พร้อมขา้วสวย 
บ่าย น าท่านยอ้นรอยอดีตกลบัไปยงัสมยัโชซอน หมู่บ้าน

โบราณบุกชอนฮันอก หมู่บา้นโบราณท่ีซ่อนตวัอยู่
ท่ามกลางเมืองใหญ่ ในแต่ละฤดูกาลจะมีบรรยากาศ
ท่ีแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง หมู่บา้นแห่งน้ียงัรักษา
ความสวยงามของหมู่บา้นโบราณดั้งเดิมเอาไวไ้ด้
เป็นอยา่งดีถือเป็นหน่ึงในหมู่บา้นแบบฮนัอกท่ีมี
ช่ือเสียงมากท่ีสุด ในประเทศเกาหลีปัจจุบนัได้
กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม และยงัถูก
ลอ้มรอบไปดว้ยสถานท่ีเชิงประวติัศาสตร์อาทิ พระราชวงัเคียงบกกุง พระราชวงัชางด็อกกุง ซ่ึงบา้นฮนัอกหลาย
หลงัในหมู่บา้นไดถู้กดดัแปลงใหเ้ป็นศูนยว์ฒันธรรมร้านอาหารมากมาย ท่ีน่ีมุมถ่ายรูปชิคๆ ท่ีพลาดไม่ไดถึ้ง 8 
จุด หากใครท่ีมีเป้าหมายวา่จะเก็บใหค้รบทั้ง 8 จุดก็เตรียมฟิตร่างกายใหดี้ๆ เพราะในบางจุด จะเป็นเนินท่ี
ค่อนขา้งลาดชนัน าท่านเดินทางชม พระราชวงัเคียงบ็อคพระราชวงัเก่าแก่ท่ีสุดของราชวงศโ์ชซอน สร้างข้ึนในปี 
ค.ศ.1394 โดยใชเ้ป็น  ศูนยก์ลางการปกครองในสมยัโบราณโดยเป็นทั้งท่ีประทบัและฐานอ านาจของพระ เจา้แท

วนัทีส่ ี ่ รา้นสมนุไพร Red Pine-พพิธิภณัฑส์าหรา่ย-ศนูยโ์สมรฐับาล-ถนนกาโรซูกลิ-หมูบ่า้นโบราณบกุชอนฮนั 

 

                     อก-พระราชวงัเคยีงบ็อค-ชอ้ปป้ิงทีเ่มยีงดง อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 



จอนและต่อเน่ืองมาถึงกษตัริยใ์นราชวงศโ์ชซอนพระท่ีนัง่คึนชองจอนถูกสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นท่ีวา่ราชการต่อมา
คณะปกครองเกาหลีของญ่ีปุ่นไดส้ร้างอาคารรัฐสภาขนาดยกัษข้ึ์นคัน่เพื่อตอ้งการแสดงนยัเด่นชดัวา่ตอ้งการตดั
ความผกูพนัระหวา่งพระราชวงศก์บัราษฎรอาคารหลงัน้ีไดถู้กร้ือถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปีการปลดแอก
จากญ่ีปุ่นในเขตพระราชวงัยงัมีพระต าหนกัเคียวฮเวรู เป็นอาคารสองชั้น ตวัพระต าหนกัถูกสร้างใหย้ืน่ออกไป
กลางสระน ้าท่ีเตม็ไปดว้ยฝงูหงส์สร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับจดังานเล้ียงพระราชทาน น าท่าน ช้อปป้ิงที่
เมียงดง เลือกสินคา้เทรนดแ์ฟชัน่ล่าสุดของเกาหลีไดท่ี้น่ีโดยเฉพาะสินคา้วยัรุ่นเช่นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เคร่ืองประดบั ทั้งแบรนดเ์นม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินคา้จากแบรนดเ์กาหลีโดยเฉพาะ 
เคร่ืองส าอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้ง
ยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถล้ิมลองไอศกรีม 2 ,000 วอน ท่ีสูงเกือบฟุตไดท่ี้น้ี  และ KRISPY 
KREMEโดนทั ท่ีสุดแสนอร่อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เยน็                 รับประทานอาหารเยน็(มื้อที8่)เมนูSamgyetangไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบ ารุงสุขภาพตน้ต ารับชาววงัเสิร์ฟ 

      ในหมอ้ดิน ท่ามกลางน ้าซุปท่ีก าลงัเดือดพล่าน คดัเลือกไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ผา่นการเล้ียงจนอายไุด ้45 วนั น ามา 
       ท าความสะอาด ควกัเคร่ืองในออกจนหมด แลว้น าเคร่ืองยาจีน อาทิ  เกาลดั,เก๋าก้ี,พุทราจีน และรากโสม พร้อม 
       ดว้ยขา้วเหนียว ใส่ลงไปในตวัไก่ แลว้ผา่นการตุ๋นจนไดท่ี้ เน้ือไก่ล่อนจนสามารถรับประทานไดอ้ยา่งสะดวก 
        เพิ่มรสชาติดว้ยเส้นก๋วยเต๋ียวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทป่น 

     ทีพ่กั: SEOULL’ART HOEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกนั 

    ช่ือโรงแรมท่ีท่านพกั ทางบริษทัจะท าการแจง้พร้อมใบนดัหมาย 5 วนัก่อนเดินทาง 
 
 

 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า (เซตคิมบับ+นม)(มื้อที9่) 

ก่อนเดินทางกลบัน าท่าน แวะละลายเงินวอนทีร้่าน Super Marketซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้เกาหลีไดอี้ก
รอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช็อคโกพ้าย น ้าจ้ิมปรุงรสหมู

วนัทีห่า้ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน-ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูิ อาหาร เชา้ 



ยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทย จนสมควรแก่เวลาน าท่าน
เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอนเพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

11.15 น.           เดินทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบินThai AirAsia X เทีย่วบินที ่XJ701 
15.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 
 
 

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

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย
การบนิ,การจราจรหรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ
ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
ทวัรค์ร ัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่น ัน้ ถา้ลกูคา้ทา่นใดตอ้งการแยกตวัออกจากกรุป๊
ทวัร ์ไมท่อ่งเทีย่วตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จ าเป็นตอ้งขอคดิคา่ใชจ้า่ยเพิม่ 100 USD/ตอ่
ทา่น 

 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทยและเกาหลใีต ้(Update 24เมษายน 2565) 
 

 

1. ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ TestCovid แบบ RT-PCR และมใีบรบัรองผลการตรวจ ภายใน48 ช ัว่โมงกอ่น

(ภาษาองักฤษ)น ามาใชใ้นการเช็คอนิบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

2. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเกาหลจีะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้ ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนั  

3. ผูท้ ีห่ายจากโควดิแลว้โดยมใีบรบัรองไมเ่กนิ 6เดอืน (นบัต ัง้แตว่นัทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึวนั

เดนิทาง) ภาษาองักฤษ 

 
4   ผูเ้ดนิทางตอ้งลงทะเบยีน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)  

(เจา้หนา้ทีช่ว่ยอ านวยความสะดวก ณ สนามบนิ ) 
5   บรษิทัฯจองตรวจ RT-PCRทีเ่กาหล ีเมือ่เดนิทางถงึทา่อากาศยานอนิชอน คา่ตรวจทา่นละ 80,000 วอน 

(ไมร่วมในคา่ทวัรช์ าระเพิม่)  

6 ท าการลงทะเบยีน THAILAND PASS ส าหรบัลกูคา้คนไทย 
(รวมในคา่ทวัร ์บรษิทัด าเนนิการให ้) 

 

เง ือ่นไขขา้งตน้ อาจมกีารยกเลกิ หรอื เปลีย่นแปลง บรษิทัฯ จะท าการแจง้ Update ใหท้า่นลกูคา้กอ่นการ

เดนิทาง 

 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1.พาสปอรต์ตัวจรงิ(อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

2.เอกสารใบรับรองทีไ่ดรั้บวัคซนีป้องกนัโควดิ19 ครบ 2 เข็มVaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค  

กระทรวงสาธารณสขุ  (จากแอปหมอพรอ้ม) 

3.เตรยีมเอกสาร International Vaccinated Certificateทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสขุ( ขอจากแอปหมอ

พรอ้ม) 

4.ผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบแบบRT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจภายใน48ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง (ภาษาองักฤษ) 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

►การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน10ทา่นขึน้ไปกรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง ประมาณ 

10 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) 

โดยทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

►ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

►การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร 



กรณุาสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์และ เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น Vaccinated Certificate และ International 

Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพรอ้ม)พรอ้มเอกสารชําระมัดจําคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ  25-30วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯ จําเป็นตอ้งออกตั๋วกอ่นทา่นจําเป็นตอ้งชําระคา่ทัวรส์ว่นที่

เหลอืตามทีบ่รษัิทกําหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จํานวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่า่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทาง

บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต3่0วันขึน้ไปคนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง15-29วันยดึเงนิ50%จากยอดทีล่กูคา้ชําระมาและเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่15วันขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวรโ์ดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวรค์นืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเชน่คา่มัดจําต๋ัวเครือ่งบนิโรงแรมคา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป -กลับชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวัน

ได)้ 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั 

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรมไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจําเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง กรณีหอ้งพักใน

เมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหารคา่เขา้ชมและคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

6. คา่น้ําหนักกระเป๋าสายการบนิ THAI AIRASIA X สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง  ไมเ่กนิ20 กโิลกรมั ถอืข ึน้

เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และ

กรณีสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

7. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภัย Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอื

อบุตัเิหตตุา่งๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งทําการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลมุการ

รักษาเทา่นัน้ (เขา้รับรักษาในรปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ)ซึง่สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้

กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ ซึง่ความคุม้ครองและ

ขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  ประกนัภัยเดนิทางอนันีโดยทัง้นี้การทําประกนันี้จากบรษัิท  

มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พรบ ธรุกจินําเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทนําเทีย่ว ทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง

เทา่นัน้ แตทั่ง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและข้อ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์  Allianz ไดก้รณี

ทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน้ํามันตามรายการทัวร ์

9. คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

10.  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขับรถ ทา่นละ 50,000 วอน หรอื1 ,500 บาท /ทา่น สําหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามประทับใจและ

น้ําใจจากทา่น 

8. คา่ลงทะเบยีน K-ETA 1,500 บาท 

9. คา่ทดสอบ แบบRT-PCR ภายใน48ชัว่โมงกอ่นการเดนิทางมใีบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษ 

10. ไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR เมือ่ถงึประเทศเกาหล ี 



  

หมายเหตุ :กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้

และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทัง้หมด 

1.บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ15ทา่น 

2.ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ,การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมายซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายอนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรมและ

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆทัง้หมด 

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิข์องโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ

รับประกนัได ้

9.กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่ง ชา้10วันกอ่นการเดนิทาง  

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการใหล้ว่งหนา้ได ้ 

10.มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

11.ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

1 2 . การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดทําแผนประกนัภัยการเดนิทางสําหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศกบั Allianz Travel 

แบบแผนประกนัภัย Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ซึง่

เกดิขึน้ภายในวันเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งทําการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลมุการรักษาเทา่นัน้ (เขา้รับรักษาใน

รปูแบบอืน่ๆประกนัจะไมค่รอบคลมุ )ซงึสามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิ

คุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  

ประกนัภัยเดนิทางอนันีโดยทัง้นี้การทําประกนันี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บงัคับ ตาม พ .ร.บ . ธรุกจินําเทีย่ว ทีบ่งัคับใหบ้รษัิทนํา

เทีย่ว ทําประกนัเฉพาะอบุตัเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตทั่ง้นี้ ทา่นสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิ

จากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


