
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

KBX19 SEOUL IN LOVE KOREA 5วัน3คืน 
โซล เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบกกุง ยออีโด 

 

เช็คอิน “เกาะนามิ” ตะลุยเคร่ืองเล่น สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สะพานโซยางคัง พระราชวังเคียงบกกุง  

สวนสาธารณะยออีโด N Seoul Tower หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป ช้อปป้ิง ย่านฮงแด ย่านเมียงดง และอ่ืนๆ 
 

เดินทางโดยสายการบิน AIR BUSAN (BX)  น้ําหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 15 Kg. / Carry on 10 Kg.  

วันท่ี โปรแกรมท่องเท่ียว เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  BX748 BKK-ICN 21.10-06.10     

2 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – 
หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ (Spring 
Time) – สะพานโซยางคัง – ป้อมฮวาซ็อง (Spring Time) 

 ä ä SAMWON HOTEL 3* 
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Spring Time) –ศูนย์รวมเคร่ืองสําอางแบ
รนด์ดังเกาหลี -ย่านยอนนัมดง – ย่านฮงแด (Spring Time) ä  ä L’ART HOTEL 3*  

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 
ศูนย์โสมรัฐบาล - ร้านสมุนไพร - พระราชวังเคียงบกกุง –  
N Seoul Tower(Spring Time)  – แหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี –ย่าน
เมียงดง                                                                                        

ä ä  L’ART HOTEL 3*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

5 

ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb - ร้านพลอยอเมทิสต์ -
สวนสาธารณะยออีโด - Hyundai Mall – Local Super Market - 
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน -  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
BX747 ICN-BKK 17.15-21.10 

ä ä   



วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
 (บาท) 

ราคาเด็ก   
(บาท) 

พักเด่ียว / เดินทางท่าน
เดียว เพ่ิม   (บาท) 

ท่ีน่ัง หมายเหตุ 

23-27 มีนาคม 66 19,888 

 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2 ปี 

ราคา 4,500 บาท) 
 

4,500 

25  

24-28 มีนาคม 66 19,888 25  

30 มีนาคม – 03 เมษายน 66 19,888 25  

31 มีนาคม – 04 เมษายน 66 19,888 25  

01-05 เมษายน 66 20,888 25  

06-10 เมษายน 66 21,888 25  

07-11 เมษายน 66 21,888 25  

08-12 เมษายน 66 21,888 25  

12-16 เมษายน 2566 27,888 20  

13-17 เมษายน 66 26,888 25  
 

14-18 เมษายน 66 23,777 

 

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2 ปี 

ราคา 4,500 บาท) 
 

4,500 

25  

15-19 เมษายน 66 21,777 25  

20-24 เมษายน 66 20,777 25  

21-25 เมษายน 66 20,777 25  

22-26 เมษายน 66 20,777 25  

27 เมษายน -01 พฤษภาคม66 20,777 25  

28 เมษายน -02 พฤษภาค66 21,777 25  

29 เมษายน -03 พฤษภาค66 21,777 25  

04-08 พฤษภาคม 66 21,777 25  

05-09 พฤษภาคม 66 19,777 25  

06-10 พฤษภาคม 66 19,777 25  

11-15 พฤษภาคม 66 19,777 25  

12-16 พฤษภาคม 66 19,777 25  

13-17 พฤษภาคม 66 19,777 25  

18-22 พฤษภาคม 66 19,777 25  

19-23 พฤษภาคม 66 19,777 25  

20-24 พฤษภาคม 66 19,777 25  

25-29 พฤษภาคม 66 19,777 25  

26-30 พฤษภาคม 66 18,777 25  

27-31 พฤษภาคม 66 18,777 25  

 
 



n FLIGHT:  
DEPARTURE:      BX748        BKK-ICN      21.10-06.10 
RETURN:     BX747        ICN-BKK      17.15-21.10 

 
 
 

19.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกช้ัน 4  เคาท์เตอร์ สายการบิน 
AIR BUSAN (BX) โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า 

21.10 น. นําท่านเดินทางออกสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เท่ียวบินท่ี BX748 
 
 
 
 

06.10 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลา
ท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็น
เวลาท้องถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) นําท่านผ่านพิธีตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากร จากน้ันนําทุกท่านเย่ียมชม หมู่บ้านศิลปะ
โบราณแห่งกิมโป (Gimpo Art Villange) สร้างข้ึนเพ่ือการศึกษาเป็น
การออกแบบหมู่บ้านศิลปะวัฒนธรรมด้ังเดิมสไตล์ฮันบก ท้ังในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต ให้ท่านอิสระเดินเล่นเดินชมศิลปะและการแสดงได้
ตามอัธยาศัย นําท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ท่ีมี
ช่ือเสียงด้านสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมมากมาย พาท่านเดินทางไปยัง
สถานท่ีท่องเท่ียวช่ือดังในเมืองชุนชอนคือ เกาะนามิ พาทุกท่านเดินชม 
เกาะนามิ (Nami island) เป็นสถานท่ีโด่งดังมาจากซีรีส์เกาหลีเร่ือง 
Winter Sonata (2002) โดยใช้เกาะนามิเป็นสถานท่ีถ่ายทําฉากโรแมน
ติก และห้ามพลาดท่ีจะถ่ายภาพคู่กับรูปป้ันอย่าง เบยองจุน และชเวจีอู 
พระเอก-นางเอก จากซีรีย์เร่ืองดังกล่าว ทําให้ท่ีน่ีถูกขนานนามให้เป็น 
"เกาะแห่งความรัก" เกาะนามิมีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 270 ไร่ และมี
ลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เส้ียว เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวใกล้กรุงโซลท่ียัง
รักษาความอุดมสมบูรณ์และความบริสุทธ์ิของธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี   

เท่ียง ä รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี1) เมนูทัคคาลบ้ี Dak-kalbi หรือไก่ผัดเผ็ดเป็นอาหารเกาหลียอดนิยมท่ีทําจากไก่ห่ันเต๋า

หมักในซอสโคชูจัง ท่ีมีมันฝร่ังหวานกะหล่ําปลีใบเพริลล์ต้นหอมต้นตํารับและส่วนผสมอ่ืน ๆ 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ สะพานโซยางคัง (Soyanggang Skywalk) สะพานกระจกท่ียาวท่ีสุดในเกาหลีใต้ เป็นสะพาน
กระจกใสท่ีมีความยาว 156 เมตร โดยพ้ืนทางเดินจะเป็นกระจกใสสามารถมองเห็นทะเลสาบเอียมโฮ (Uiamho Lake) ได้ 

ตัวสะพานมีความสูงไม่มาก คนท่ีกลัวความสูงสามารถเดินได้สบายๆ ปลายทางจะเป็นลานชมวิวให้เราได้ถ่ายภาพกับวิว
ภูเขาและทะเลสาบท่ีสวยงาม จากน้ันพาทุกท่านไปชม ป้อมฮวาซ็องป้อมฮวาซ็อง (Hwaseong Fortress) เป็นป้อม

ปราการหินซ้อนและอิฐของราชวงศ์โชซอนท่ีล้อมรอบใจกลางเมืองซูวอน ซ่ึงได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกของ 

UNESCO ด้วย นอกจากน้ียังมีพ้ืนท่ีกลางแจ้งท่ีจัดแสดงเหมือนกับหมู่บ้านเล็กๆในยุคโจศซอนท่ีมีข้าวของเคร่ืองใช้ของ
จริงวางให้เห็นอยู่ด้วย รวมถึงกระบวนการในการสร้างป้อมปราการแห่งน้ีด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีหน่ึง      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ              
 

วันท่ีสอง    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – หมู่บ้านศิลปะโบราณแห่งกิมโป - เมืองชุนชอน – เกาะนามิ –    

      สะพานโซยางคัง - ป้อมฮวาซ็องป้อมฮวาซ็อง                     äอาหาร เท่ียง, เย็น                                                                                                                    

              



เย็น ä รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี2) Budae Jjigae มาม่าหม้อไฟเกาหลี เมนูฮิตตามรอยซ่ีร่ีย์ ส่วนประกอบหลัก เส้นมาม่า
เกาหลี แฮม เต้าหู้ ซอสโคชูจัง และผักเคียง 
ท่ีพัก : SAMWON HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 

 

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี3) 

จากน้ันนําท่านเดินทางตะลุยเคร่ืองเล่น สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland theme park) ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์
เกาหลี สวนสนุกเปิดในหุบเขาท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของประเทศ ภายในสวนสนุกประกอบไปด้วยโซนต่าง ๆ 5 โซน ท้ังโซน 

American Adventure, Zoo Topia, Global Fair, Magic Land และ European Adventure การท่องเท่ียวภายในสวน
สนุกแห่งน้ี แนะนําว่า ควรข้ึนรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ท่ีน่ีท่านจะพบว่าเจ้าป่า

สิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ท่านสามารถทดลองสนุกกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-

Express หนอนสะบัดชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น (ค่าทัวร์รวมบัตรค่าเข้าสวนสนุกแล้ว)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง   ä อิสระอาหารเท่ียงเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ถึงเวลาพาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปป้ิง ท่ีได้ช่ือว่าใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย ศูนย์รวมเคร่ืองสําอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น 
ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซ้ือในราคาพิเศษ จากน้ันพาท่านไป อิสระช้อปป้ิง ย่าน
ยอนนัมดง (Yeonnam-dong)  หรือ ยอนทรัลปาร์ค Yeontral Park แหล่งท่ีพักใจกลางย่านท่องเท่ียว มีพร้อมท้ัง
สวนสาธารณะ ร้านอาหาร คาเฟ ่ใกล้รถไฟใต้ดิน ต้ังอยู่ใจบริเวณ  ย่านฮงแด (Hongdae) เป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็ก
มหาวิทยาลัย มีร้านกาแฟท่ีเป็นเอกลักษณ์ แกลเลอร่ี ร้านค้าจําหน่ายสินค้าแฟช่ัน คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารท่ี
น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่าง ๆก็ยังไม่แพงอีกด้วย หรือหากมีเวลาแนะนําท่านเดินเล่นไป
ถ่ายภาพได้ด้วยตนเองท่ี 934 King's cross คาเฟ ่ธีม"แฮร์ร่ี พอตเตอร์" ซ่ึงต้ังอยู่ในย่านฮงแด เป็นคาเฟเ่กาหลีท่ีแฟนๆ 
แฮร์ร่ี ห้ามพลาด พาเหล่าสาวกแฮร่ีได้เข้าไปสัมผัสโลกพ่อมดมุมถ่ายรูปสวยๆพร้อมพร็อบถ่ายรูปเก๋ๆมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เย็น ä รับประทานอาหารเย็น  (ม้ือท่ี4) พอร์กคาลบิ หรือ หมูย่างเกาหลี เป็นเน้ือหมูหมักเคร่ืองปรุง เวลาจะรับประทานต้อง
นํามาย่างบนตะแกรงเตาถ่านจนสุก และใช่กรรไกรตัดให้เป็นช้ินเล็ก ๆ พอคํา รับประทานกับข้าวสวย กิมจิ และผักสด ห่อ
ผักแล้วจ้ิมน้ําจ้ิม หน่ึงในเมนูยอดฮิตของชาวเกาหลีอีกเช่นกัน 
ท่ีพัก : L’ART HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

วันท่ีสาม   สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ศูนย์รวมเคร่ืองสําอางแบรนด์ดังเกาหล ี-ย่านยอนนัมดง – ย่านฮงแด                 äอาหาร เช้า, เย็น  

             



(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 
 

เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี5) 

นําทุกท่านช้อปป้ิง ศูนย์โสมรัฐบาล (Ginseng center) ซ่ึง
รับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่ามี

คุณภาพดีท่ีสุด ให้ท่านได้เลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูก

กว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบํารุงร่างกายให้ท่านซ้ือ
เป็นของฝาก และ ร้านสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง (Red Pine) 

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสกัดจากน้ํามันสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบํารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลใน

ร่างกาย จากน้ันพาทุกท่านไปแวะเท่ียวชม พระราชวังเคียงบก
กุง พระราชวังเก่าแก่ท่ีสุดของราชวงศ์โชซอน สร้างข้ึนในปี 

ค.ศ.1394 โดยใช้เป็น  ศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ

โดยเป็นท้ังท่ีประทับและฐานอํานาจของพระ เจ้าแทจอนและ
ต่อเน่ืองมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนพระท่ีน่ังคึนชองจอน

ถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือเป็นท่ีว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลี
ของญ่ีปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ข้ึนค่ันเพ่ือต้องการ

แสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระ

ราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังน้ีได้ถูกร้ือถอนไปในโอกาส
ครบรอบ50ปีการปลดแอกจากญ่ีปุ่นในเขตพระราชวังยังมีพระตําหนักเคียวฮเวรู เป็นอาคารสองช้ัน ตัวพระตําหนักถูก

สร้างให้ย่ืนออกไปกลางสระน้ําท่ีเต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีสําหรับจัดงานเล้ียงพระราชทาน   
เท่ียง ä รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี6) บลูโกกิ หรือเน้ือย่างหรือเน้ือผัดสไตล์เกาหลี เอกลักษณ์อยู่ตรงเน้ือท่ีหมักด้วยสาล่ี

และน้ํามันงาจนหอมและนุ่มเข้าเน้ือ ย่างจนสุกแล้วกินห่อกับผักและน้ําจ้ิม 
 
 
พาทุกท่านไปถ่ายภาพด้านหน้า N Seoul Tower ให้ท่านเพลิดเพลิน
ชมทัศนียภาพท่ีสวยงามของแต่ละฤดูท่ีแตกต่างกัน และให้ท่านได้
ถ่ายรูปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี ท่ีนิยมมาคล้องกุญแจ
ไว้ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ  SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วย
กุญแจหลากหลายสี (ไม่รวมค่าลิฟท์) จากน้ันพาท่าน ช้อปป้ิงท่ี 
แหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษี (Shinsegae Duty Free) ช้อปป้ิงสินค้าแบ
รนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เคร่ืองสําอางค์,กระเป๋า,กล้อง
ถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซ้ืออย่างเต็มท่ี 
และ ย่านเมียงดง (Myeongdong ) เลือกสินค้าเทรนด์แฟช่ันล่าสุด
ของเกาหลีได้ท่ีน่ีโดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่นเช่นเส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า 
เคร่ืองประดับ ท้ังแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER 
และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เคร่ืองสําอางเช่น ETUDE 
HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, 
LANEIGE อีกท้ังยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ  

เย็น   ä อิสระอาหารเย็นเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ท่ีพัก : L’ART HOTEL 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 
 

วันท่ีส่ี        ศูนย์โสมรัฐบาล - ร้านสมุนไพร - พระราชวังเคียงบกกุง - N Seoul Tower – แหล่งช้อปป้ิงปลอดภาษ ี– ย่านเมียงดง   

                                                                                                              äอาหาร เช้า, เท่ียง  

              

วันท่ีห้า       ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb - ร้านพลอยอเมทิสต์ -สวนสาธารณะยออีโด - Hyundai Mall –  

      Local Super Market – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ             ä อาหาร เช้า, เท่ียง                                                                                                                   
              



เช้า ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี7) 

พาทุกท่านช้อปป้ิง ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb รวมเป็นสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆออก
จากตับอย่างปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเท่าน้ัน จากน้ันนําท่านช้อปป้ิง ร้าน

พลอยอเมทิสต์ (Amethyst) อัญมณีตระกูลควอตส์ท่ีสีม่วง หรือท่ีเรียกกันว่า พลอยสีดอกตะแบก เป็นสัญลักษณ์ของ
ความจริงใจและความม่ันคงทางจิตใจ และยังได้รับความนิยมในกลุ่มทางศาสนาเพราะเช่ือว่าช่วยดลบันดาลให้เกิดความ

เท่ียงธรรมแก่ผู้ปฏิบัติ จากน้ันนําท่านถ่ายภาพเช็คอิน สวนสาธารณะยออีโด (Yeouido Park) เป็นสวนสาธารณะท่ีกว้าง

ใหญ่ ต้ังอยู่ริมแม่น้ําฮัน ผู้คนนิยมมาเก็บภาพและพักผ่อนน่ังเล่นปิกนิกท่ีน่ีกันเป็นอย่างมาก เป็นสถานท่ีนิยมของคนทุก
วัย นอกจากน้ียังมีของขายท้องถ่ินรวมไปถึงอาหารและเคร่ืองด่ืมตามเส้นทาง จากน้ันให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
 

 
 

 

 
 
เท่ียง ä รับประทานอาหารเท่ียง (ม้ือท่ี8) เมนูชาบู ชาบู สุก้ีสไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และ

เน้ือหมูสไลด์น้ําซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซ่ึงขาดไม่ได้ในการทานชาบู พร้อมข้าวสวย  
จากน้ันพาท่านไปแหล่ง ช้อบป้ิงขนาดใหญ่ท่ีช่ือ Hyundai Mall เอาท์เล็ทขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได ร้านสินค้าแบ

รนด์เนมระดับโลกมากมาย และยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย ก่อนเดินทางกลับนําท่าน แวะละลายเงินวอนท่ี 

Local Super Market โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย น้ําจ้ิม
ปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสําเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย  

จนสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
17.15 น.   เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน  AIR BUSAN (BX) เท่ียวบินท่ี BX747 
21.10 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

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

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร 
หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเท่ียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม รายการทัวร์น้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถ้า
ลูกค้าท่านใดแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ว่าจะไปเท่ียวเอง หรือหลบหนีเป็นแรงงาน ไม่ท่องเท่ียวตามท่ีระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวสิทธิขอคิดค่าใช้จ่าย เพ่ิมท่านละ 100 USD 

 

เง่ือนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ (Update 01 พฤศจิกายน 2565)  
 

1. ส่งหลักฐาน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ท่ีได้รับการอนุมัติแล้วของท่านมาให้ท่ีบริษัท 

 โปรดตรวจสอบข้อมูล K-ETA ของท่านให้ถูกต้อง กรณีเอกสารผิดทางบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

2. ผู้เดินทางต้องลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense) ด้วยตนเอง 
 

เง่ือนไขข้างต้น อาจมีการยกเลิก หรือ เปล่ียนแปลง บริษัทฯ จะทําการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดินทาง 
 

 
► เอกสารท่ีต้องทําการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

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

 เง่ือนไขการให้บริการ 

► การเดินทางคร้ังน้ีจะต้องมีจํานวน 10 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถึงจํานวนดังกล่าว 



- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน  
 

► การจองทัวร์และชําระค่าบริการ  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 8,000 บาท  

 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและหลักฐาน K-ETA พร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจําเป็นต้องออกต๋ัวก่อนท่านจําเป็นต้องชําระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ

ตามท่ีบริษัทกําหนดแจ้งเท่าน้ัน 

 

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

หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3หน้า ( ** กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ  ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา 

เง่ือนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางต้ังแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจํานวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจําต๋ัวเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจําเป็นอ่ืนๆ 

อัตราค่าบริการน้ีรวม   

1. ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeท่ีน่ังเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมต๋ัวกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเล่ือนวันได้) 

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันท่ีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองท่ีระบุไว้ใน

โปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

5. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

6. ค่าน้ําหนักกระเป๋า สายการบิน AIR BUSAN (BX) สัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 15 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได้ 10 กิโลกรัม 

และ ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับ

ตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว้ 

ท้ังน้ีย่อมอยู่ในข้อจํากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันท่ัวไป 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามันตามรายการทัวร์ 

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

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

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  



2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

4. ค่าภาษีน้ํามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

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

น้ําใจจากท่าน 

  

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนทําการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ

บริษัท ฯ และเม่ือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้สํารองโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 

โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ัน 

บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธ์ิในการให้คําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อํานาจของผู้จัดกํากับเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ

ท่องเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การ

ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ   

12. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ีบริษัททําไว้ 

ท้ังน้ีย่อมอยู่ในข้อจํากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัทประกันท่ัวไป 

 


