
 



 
 
 

 
 

KOREA SEOUL 
5Day 3Night 

 

Day1    สนามบินสุวรรณภูม ิ
 

22.00 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ …สายการบิน 
JEJU Air เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 
น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เคร่ือง 15 กก. ถือขึ้นเครื่อง 10 กก.  
*กรณีผู้โดยสารไม่ได้มาเช็กอิน และไม่ได้ทำการยกเลิกการจองก่อนเวลาปิดเคาน์เตอร์เช็กอิน 
หรือไม่ได้มาขึ้นเครื่องหลังจากเช็กอินเรียบร้อยแล้ว สายการบินอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม
กับผู้โดยสาร 
 

Day2    สนามบินอินชอน-อนุสรณ์สงครามเกาหล-ีโซลทาวเวอร-์ตลาดกวางจัง 100 ป ี
 

01.00 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี โดยเท่ียวบินท่ี 7C2204 
(ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)  

08.40 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท่ีเกาหลี เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  

เช้า รับประทานอาหารเช้า เมนูอาหารท้องถิ่น  

 



 
พาท่านนั่งรถข้าม สะพานข้ามทะเลที่มีความยาวท่ีสุดของเกาหล ีเป็นมุมที่สามารถมองเห็น
รูปทรงที่คดเคี้ยวเหนือผืนน้ำของสะพานอินชอนที่ทอดยาวกว่า 21.38 กิโลเมต ความล้ำ
หน้าทางด้านวิศวกรรม เราจะสังเกตุเห็นสะพานแห่งนี้มีการเชื่อมต่อกันถึงสามสะพานใน
หนึ่งเดียว  คือ สะพานขึง สะพานเชื่อม และทางยกระดับ บริเวณกลางสะพานจะเป็นสะพาน
ขงึท่ียาวท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก โดยทอดยาวกว่า 800 เมตร  

 
นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ (Nami Island) สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ต้นซากุระจะแข่ง
กันออกดอกสีชมพูสดใสไปทั่วทั้งบริเวณจนเกิดเป็นแนวต้นซากุระ Cherry Tree Lane อัน
งดงาม อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง 
อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้ท่านเลือกซื้อทานได้ตามอัธยาศัย 
หรือจะเลือกน่ังจิบกาแฟร้อน ๆ ในร้าน Coffee Shop ถ่ายรูปเช็คอินเก๋ ๆ  

 
 
 
 



 
 

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวัน เมนูทัคคาลบี ร้านดังของเกาหลี 
เป็นเมนูไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี 

 
   

จากนั ้นเดินทางไปยัง Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใสที ่อยู ่ ในเมืองชุนชอน 
จังหวัดคังวอน เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกหน่ึงแห่งท่ีหลาย ๆ คนเลือกมาเย่ียมชมกันเป็นจำนวน
มาก โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสที่มีความยาว 156 เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ 
เวลาที่เดินอยู่บนสะพานแห่งนี้จะสามารถมองเห็นวิวด้านล่างใต้สะพานที่เป็นทะเลสาบได้
อย่างชัดเจน ทำเอาคนที่กลัวความสูงถึงกับเข่าอ่อนเลยทีเดียว จุดวัดใจอีกหนึ่งบทพิสูจน์คือ
การเดินข้ามสะพานที่ยาว 156 เมตรนี้ให้ได้ ซึ่งเรามาดูไปพร้อมๆ กันเลยว่าสะพานโซยังกัง
แห่งน้ีจะหวาดเสียวและสวยงามแค่ 

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ บุฟเฟต์หมูย่างเกาหลี 
ท่ีพัก Golden City Hotel Dongdaemun หรือเทียบเท่า  
 

Day3    ศูนย์น้ำมันสนแดง-ศูนย์เครื่องสำอาง-โรงงานทำสาหร่าย คิมบับ- 

           พระราชวังถ็อกซ-ูวัดพงอึนซา-Starfield Library 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำชมและเข้าใจ RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยล้างพิษ
ระบบเลือดให้สะอาด เพิ่มภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรง และช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย  
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง “เครื่องสำอางปลอดภาษี” COSMETIC SHOP เครื่องสำอางขึ้นชื่อ
ของเกาหลี อาทิ โบท็อกหน้าเด็ก หน้ากาก LED ช่วยพื้นฟูสภาพผิว, SNAIL CREAM (ครีม
หอยทาก) , ครีมบำรุงต่างๆ , CC ครีม ซึ่งราคาถูกกว่าที ่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบาง
ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย 



 

 
โรงงานสาหร่ายเกาหล ีให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย พร้อมชิม
สาหร่ายๆ หรือจะเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านก็ได้   จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่ม
สาวเกาหลี  กับการสวมชุดประจำชาติเกาหลี “ ชุดฮันบก” ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  
จากนั้นนำท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่าย ๆ ที่คนเกาหลี
นิยมรับประทาน “คิม” แปลว่า สาหร่าย “บับ” แปลว่า ข้าว  
 

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวัน เมนู Bibimbab ข้าวยำเกาหลี 

 
จากนั ้นนำท่านนมัสการสิ ่งศักดิ ์สิทธิ ์ วัดพงอึนซา หรือ บงอึนซา เป็นวัดที ่ขึ ้นชื ่อของ
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ของโซล อยู่ในย่านคังนัม เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปขนาดใหญ่
ที่สุดในเกาหลี คนเกาหลีมักจะมาสักการะขอพรในโอกาสสำคัญๆต่างๆ เป็นสถานที่ที่มีการ
จัดโครงการ Temple Stay สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาตามฉบับ
นิกายเซ็น  

 
 
 



 
Starfield Library ห้องสมุดสุดอลังการที่เกาหลีใต้ ตั้งอยู่ในห้างใหญ่ COEX Mall ในเขต 
Gangnam ภายในพื้นที่กว่า 2,800 ตรม. มีหนังสือกว่า 70,000 เล่ม นิตยสารกว่า 600 
ฉบับ พื้นที่นั่งสองชั้นที่ให้เลือกตามอัธยาศัย ชั้นวางหนังสือที่มีความสูงถึง 13 เมตรเป็นจุด
ดึงดูด ใครอยากอ่านเล่มไหนสามารถหยิบและหามุมที่ชอบนั่งอ่านได้ตามสบายมีเก้าอี้ โซฟา 
จำนวนกว่า 200 ท่ีน่ังไว้บริการฟร ี
 

ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ เมนู Jim-dak ไก่ผัดซอส 
ท่ีพัก Golden City Hotel Dongdaemun หรือเทียบเท่า  

 
 

Day4    ศูนย์ฮอ๊กเก็ตนาม-ูสมุนไพรโสมเกาหล-ีโรงพยาบาลลีเอนจาง-ช้อปปิ้งเมียงดง 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ต้นไม้ฮ๊อกเก็ตนามูชนิดนี ้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที ่ปราศจาก
มลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนี้..ชาวเกาหลีรุ่น
ใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรค ตับแข็งไม่ถูกทำลาย
จากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา   
 
สมุนไพรโสมเกาหล ีที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้
จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกัน
โรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง โสมเกาหลีอาจจะได้จด
ทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก 
 



 
 

ช้อปป้ิง เลือกซื้อสินค้าดิวตี้ฟรี Lotte Duty Free  เพื่อให้คนเดินทางออกนอกประเทศ ไม่ว่า
จะเป็นชาวเกาหลีหรือนักท่องเท่ียวได้เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิง สินค้าปลอดภาษี และได้เลือก
ซื้อสินค้าแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมท้ังสินค้าแบรนด์
เกาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน ชาวญี่ปุ่น และ ชาวเอเชียชื่นชอบ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงใน
การพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  
และ กระเป๋าแบรนด์ดัง MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL 

 
เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวัน เมนูบูเดชิเก หม้อไฟเกาหลี 

  
Lienjang โรงพยาบาลลีเอนจาง ประเทศเกาหล ีโรงพยาบาลช่ือดัง  
นำท่านเข้ารับบริการ Botox Filler Rejuran Healer ฉีดสลายไขมันบอดี้ ทรีทเม้นท์ผิว /ฉีด
ผิว แอลเลเบสไบร์ทเทนน่ิง ฟิลเลอร์ปาก และอีกมากมาย (ไม่รวมค่าบริการ)  

 



 
 

พาตะลุย ย่านเมียงดง แหล่งช้อปปิ้งอันดับต้นๆ ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี สวรรค์ของนัก     
ช้อปสามารถเลือกซื ้อเลือกหาสินค้านานาประเภทได้ตามใจชอบ อาทิ เสื ้อผ้า รองเท้า 
เครื่องสำอาง และอื่นๆ อีกมากมาย รวมเอาไว้แทบทุกแบรนด์ที่มีอยู่ในเกาหลี ราคาของสินค้า
จะเท่ากัน ต่างกันท่ีของแถมว่าร้านไหนให้เยอะกว่ากันเท่าน้ัน 
เสน่ห์อีกอย่างของที ่นี ่คือ STREET FOOD สองข้างทางเต็มไปด้วยรถเข็นที ่ขายของกิน
จำพวก เครันปัง เค้กไข่สไตล์เกาหลีแสนอร่อย ล็อบสเตอร์ย่างชีส กุ้งตัวใหญ่สดรสหวาน ย่าง
บนเตาร้อน ๆ โรยหน้าด้วยชีสแบบเข้มข้น หอยเชลล์อบชีส 

 

ค่ำ      อิสระรับประทานอาหารค่ำ 
ท่ีพัก Golden City Hotel Dongdaemun หรือเทียบเท่า  

 

Day5    Seoul Grand Park-ย่ายไชน่าทาวน-์ร้านละลายเงินวอน-สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะแกรนด์พาร์ค (Seoul Children's Grand Park) ที่ครอบคลุม
พื ้นที ่ท ั ้งหมด 530,000 ตารางเมตร เป็นทั ้งสวนสาธารณะ สวนสนุก สวนสัตว์ สวน
พฤกษศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เรียกว่ามีกิจกรรมสนุก ๆ ให้ทำทั้งวัน ในวันอากาศดีๆ ก็
จะมีผู้คนมานั่งปิกนิกบนพื้นหญ้าสีเขียว ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติกในฤดูใบไม้ผลิ 
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ดอกซากุระผลิบาน เป็นบรรยากาศที่น่าจดจำ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูป
เก็บเป็นท่ีระลึก 

 
 
 
 



 
พาท่านย้อนอดีตของ เมืองอินชอน กลับไปในช่วงท่ีคาบสมุทรเกาหลีเปิดประเทศทางการค้า
กับต่างประเทศ ช่วงปี ค.ศ. 1883  เราจะได้เป็นสัมผัสกับสถาปัตยกรรมผ่านตึกรูปแบบทรง
ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันอาคารเหล่าน้ีได้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์และหอแสดงต่างๆ  เช่น อาคารท่ีทำการ
เขต (ในอดีตเป็นอาคารกงสุลของประเทศญี่ปุ่น)  เขตถนนธนาคาร 3 แห่ง ของเกาหลีในอดีต , 
เดินผ่านบันไดแห่งราชวงศ์ชิงและญี่ปุ่น คือ บันไดแบ่งเขตแดนระหว่างชาวจีนและชาวญี่ปุ่นช่วง
ปลายศตวรรษท่ี 19  ในย่านไชน่าทาวน์และเขตกงสุลของประเทศญี่ปุ่น โดยแต่ละด้านซ้ายขวา
ของบันไดจะถูกแบ่งชัดเจนเป็นสไตล์จีนและญีปุ่น  และไปเยือนพิพิธภัณฑ์จาจังเมียน หรือบะหม่ี
หน้าดำ ซึ่งได้รับความนิยมในเกาหลีและเกือบทุกร้านอาหารจีนในเกาหลี   เราได้รับความรู้และ
ประวัติความเป็นมาของอาหารชนิดน้ีว่าทำไม่อาหารจีนแท้ๆ ถึงได้กลายมาเป็นเมนูยอดฮิต
สำหรับคนเกาหลีทุกเพศทุกวัย  เดินย่าน ชุมชนไชน่าทาวน์ เพียงแห่งเดียวของเกาหลี มีอายุ
กว่า 100 ปี ท่ียังคงรักษาขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตของชาวจีนไว้เป็นอย่างดี ยังเป็นถิ่น
กำเนิดของจาจังเมียน  

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวัน เมนูจาจังเม่ียน บะหม่ีดำ 
 พาท่านไป ร้านละลายเงินวอน ร้านท่ีมีขนมเกาหลีให้เลือกมากมาย อาทิ  
เวเฟอร์ช็อกโกแลค มาม่าเกาหลีรสต่างๆ นมกล้วย ป็อกกี้ บราวนี่ มันฝรั่ง ต็อกบ็อกกี ถั่วอัล
มอน สาหร่ายเกาหลี เหล้าโซจู ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย 
 

 ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอินชอน  
20.05 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JEJU Air เท่ียวบินท่ี 7C2203 
23.59 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 



 
อัตราค่าบริการ 

 
*** ค่าทิปคนขับรถ หัวทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ท่าน *** 
** ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,400 บาท  

อัตราน้ีรวมรายการทัวร์และต๋ัวเครื่องบินแล้ว ** 
 

** บริษัทฯไม่มีนโยบายเก็บค่าประกันการเดินทางอื่นๆ ในทุกกรณี  
นอกเหนือไปจากประกันการเดินทางท่ีรวมอยู่ในรายการทัวร์แล้ว ** 

 
 
 
 
 
 

วันเดินทาง จำนวนคน ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

1-5 เม.ย. 20+1 23,789.- 

6,900.- 

3-7 เม.ย. 20+1 24,789.- 

5-9 เม.ย. 20+1 26,789.- 

7-11 เม.ย. 25+1 26,789.- 

9-13 เม.ย. 25+1 26,789.- 

10-14 เม.ย. 20+1 27,789.- 

7,900.- 
17-21 เม.ย. 20+1 27,789.- 

19-23 เม.ย. 25+1 27,789.- 

20-24 เม.ย. 20+1 27,789.- 

26-30 เม.ย. 25+1 29,789.- 8,900.- 



 
 

ราคาเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 24 เดือน ณ วันท่ีเดินทางไปและวันเดินทางกลับ) ราคาพิเศษ 5,400บาท* 
 *เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั่งบนหน้าตักของผู้ใหญ่ (คุณพ่อหรือคุณแม่) โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคน
ต่อผู้ใหญ่สองคนเท่านั้น และห้ามมิให้นำรถเข็นเด็ก หรือที่นั่งสำหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน จำนวนเด็กทารกต่อ
เที่ยวบินถูกจำกัดไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนำเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน ส่วน
ผู้จัด เราคำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง จัดห้องพัก ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+1เด็กทารก   
ทางทัวร์ไม่มีบริการอาหารเด็กทารก 

 

รายการเดินทางครั้งนี้ขอเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน 
การจราจร ช่วงฤดูกาล ช่วงเทศกาลของเมืองต่างๆ  หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมเป็นต้น บริษัทฯ 
จะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืน
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย  
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ 
เป็นต้น  การบริการของรถประเภทนำเที่ยว คนขับและเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้บริหารเวลาของสถานที่ต่างๆ ตาม
ความเหมาะสม เพื่อไม่ขัดต่อกฏหมายแรงงาน เรื่องจำนวนชั่วโมงเวลาการขับรถ ไม่เกิน 6-12 ชั่วโมงต่อ
วัน 

 
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาหากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายการบิน หรือการ

เปล่ียนแปลงกฎการเข้าประเทศท่ีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปนักเรียน นักศึกษา กรุ๊ปอาจารย์ กรุ๊ป
คุณหมอ กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้  

*กรุ๊ปเหมา บวกราคาเพิ่มจากหน้าร้าน ท่านละ 3,000 บาท 
 

** รับจองเฉพาะลูกค้าท่ีเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่าน้ัน ** 
 

ขั้นตอนก่อนเดินทางก่อนเข้าเกาหลี 
 
สำหรับนักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางเข้าประเทศเกาหลี จะต้องลงทะเบียน 2 App ดังน้ี 
o ลงทะเบียน K-ETA เพื่อไม่ต้องทำวีซ่าเข้าเกาหลี  (ทัวร์ลงทะเบียนให้ ค่าบริการ 600 บาท)  
o ลงทะเบียน Q-CODE เพื่อไม่ต้องกักตัวท่ีเกาหลี  (ทัวร์ลงทะเบียนให้)  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 อัตราค่าบริการรวม :   
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ต๋ัว

กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่

สามารถเล่ือนวันได้)  

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน JEJU AIR สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 15 กิโลกรัม(1ชิ้น) ถือขึ้นเครื่อง

ได้ 10 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณี

สัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

5. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ 

Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโค

วิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกัน

ครอบคลุมการรักษาเท่าน้ัน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) 

6. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 

7. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.

ม./วัน) 

 

 อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขาย

โปรแกรมไปแล้ว 

5. ลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ค่าบริการ 600 บาท 

6. ลงทะเบียน Q Code 

7. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

8. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

9. ค่าธรรมเนียม ทิปไกด์ท้องถิ่น และทิปพนักงานคนขับรถ ท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท/ท่าน ต่อทริ

ปต่อผู้เดินทาง (โปรดชำระเต็มจำนวน ขออนุญาตเก็บที่สนามบิน) สำหรับทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึง

พอใจชองลูกค้า 



 
 
 

*สำคัญโปรดอ่าน ราคาและเงื่อนไขในการจองทัวร์ 
► ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจองนับต้ังแต่วันจองภายใน 1 วัน 

 กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต และเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated Certificate และ 

International Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร ์

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจำเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์

ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทกำหนดแจ้งเท่าน้ัน 

 

-กรณีจองทัวร์ 14 - 21 ก่อนวันเดินทาง และยังไม่ได้ลงทะเบียน K-ETA จะต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน และหากก่อน

วันเดินทาง 14 วัน ไม่สามารถแสดงผล K-ETA ผ่านและมีความประสงค์ยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

เก็บค่ายกเลิก 10,000 บาท  

-กรณีจองทัวร์ 7-14 ก่อนวันเดินทางและยังไม่ได้ลงทะเบียน K-ETA จะต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนและบริษัทฯ สงวน
สิทธ์ิคืนค่าทัวร์ทุกกรณี 
 

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลพร้อมเงินชำระแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะจัดการนำรายชื่อพร้อมข้อมูลทั้งหมดไปทำการจองส่วน

เก่ียวข้องต่างๆ  (ไม่สามารถปรับเปล่ียนชื่อนามสกุลและผู้เดินทางได้) 

 

**สำคัญ **  สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-

กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้

บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัด

จำ 

 

• ราคาสำหรับ 20 ท่านขึ้นไป การันตีออกเดินทางพร้อมหัวหน้าทัวร ์

• หากต่ำกว่ากำหนด ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคา  หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 

• สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน 
คิดอัตรา ณ วันท่ี 07/09/22 
*สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได้  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

 

 

 



 

*กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบ
เที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่
นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น )  โปรดเข้าใจและ
รับทราบว่า  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 
ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทําให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น ลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทันหัน 

ทางสายการบินเรียกที่นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและ

ช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่นว่าผู้จัดได้

พยายามอย่างสุดความสามารถ  โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตุข้อนี้มาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ กับบริษัทฯ  หากลูกค้าประสงค์

รับเงินคืน ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน 

 

ต๋ัวเครื่องบินสำหรับหมู่คณะ 

**ตั๋วเครื่องบินหมู่คณะ ไม่สามารถล๊อกที่นั ่งได้ ที่นั ่งที่ได้อาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกแถวที่นั ่งบน

เครื่องบินได้ ซึ่งเป็นไปตามระบบสุ่มภายในเงื่อนไขของสายการบินดังกล่าว 

การเช็คอินต๋ัวเดินทางท่ีเคาน์เตอร์สายการบิน  เงื่อนไข 

• เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชั่วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลา
ออกเดินทาง  (90) นาที  ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารท่ีท่านได้ชำระไปแล้ว  

• ไม่แสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน 

• ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ชำรุดไม่สมบูรณ์จัดว่าเป็นเอกสารท่ี
ไม่ถูกต้อง)  

• สำหรับท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึ่งจำเป็นต่อการเดินทางไปยัง
สถานท่ีต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจ้งเข้าแจ้งออก   หรือ  เอกสารด้านการทำงาน Work Permit 

• กระทำการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการ
บิน หรือดูหม่ิน เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระทำหรือโดยวาจา 

• หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน 

• หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็น
อันตรายอย่างเห็นได้ชัดในทางการแพทย์ และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผล
ทางการแพทย์ หรือเงื่อนไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้โดยสารอื่น 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

เงื่อนไขการตัดกรุ๊ปส่วนตัว เพิ่มค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท* โปรดสอบถามเงื่อนไขก่อนการตัดกรุ๊ป 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และ ซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดปลายทางเกาหลี จึงไม่มีการคืน
เงินมัดจำ หรือค่าบริการท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดใด  

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถ้ามี) 

*ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 
การคืนเงินทุกกรณี ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องอีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ทำการ

ของผู ้จัดอย่างใดอย่างหนึ ่งเพื ่อทำเรื ่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐาน

ประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ  และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้

ครบถ้วน   

- กรณีลูกค้าถูกกรมแรงงานไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศไทย หรือ เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง
เกาหลี ( ต.ม เกาหลี ) ปฎิเสธการเดินทางเข้าประเทศเกาหลี  เน่ืองด้วยดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
คืนค่าทัวร์ได้ เน่ืองจากค่าใช้จ่ายต่างๆมีการจ่ายขาดไปหมดแล้ว  
 *ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำต๋ัวเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 



ตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเท่ียวกับเรา 

• จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์

ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่าน

ไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 250 USD  (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้ง

ความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือ

ไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ทำหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแต่ละวันแล้ว ไม่เป็นเหตุที่ทางผู้จัด จะตัดการ

ให้บริการท่านแต่อย่างใด  

• ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจำตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อน
หรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้ง 
เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทํางาน หรือเพื่อ

การอื่นใดอันมิใช่การท่องเท่ียว  

• การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ รายการท่องเที่ยว 

เมนูอาหาร โรงแรมที่พัก รถทัวร์ในแต่ละวันที่ได้จัดเตรียมไว้ (ทั้งช่วงนำเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวน

สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปให้ตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือใน

คุณภาพท่ีใกล้กันมากท่ีสุด 

• ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความ
ตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  
และอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มี
การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ว
ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น  โดยจะปฏิบัติ
ตามเงื ่อนไขและข้อจำกัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ 
หน่วยงานที่ให้บริการ  ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผู้
เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และ
ค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น   ขอให้ทราบว่า  ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน  

• มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่าน้ัน     

• ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระค่าทัวร์ใน
ลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การ
กระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   
ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นต้น 



• ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผู้จัดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา 
เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นว่าผู้โดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือ
ทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) 
ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการ
ยับย้ัง และปฏิเสธให้บริการ 

• การช้อปปิ้งการเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศ
เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่คนไทยชื่นชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้งยังสถานที่ต่างๆ โดย
การเลือกซื้อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ  และ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกการซื้อของ
ท่าน 

• กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ม 
เกี ่ยวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบินมีกำหนดการจำกัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ) ทางทัวร์จะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ซึ่งลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุก
ฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเป๋าเดินทาง
ลูกค้า ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือ
คำตัดสินของผู้จัดเป็นท่ีส้ินสุด 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำ

เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุใน
รายการทัวร์ท้ังหมด** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


