
 
KOREA 6Days 4Nights 
ซุปตาร.์..ซอรคัเลฟิเวอร ์
กาํหนดการเดนิทางพฤศจกิายน2565 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

 ตืน่ตากบัสวนสนกุทีม่เีชือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์
 ชมเทศกาลใบไมเ้ปลีย่นสสีดุสวยที ่อทุยานแหง่ชาตซิอรคัซาน  
 เช็คอนิแลนดม์ารค์เกาหลโีซลทาวเวอรพ์รอ้มคลอ้งกญุแจรกัสดุคลาสสคิ 
 เขา้ชมพระราชวงัมากประวตัศิาสตรพ์ระราชวงัชางด็อกกงุ 
 ชอ้ปป้ิงถลม่เมอืงใหจ้ใุจไปกบัตลาดเมยีงดงและเต็มอิม่ไปกบัรา้นอาหารSTREET FOOD 

 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
(ไมม่รีาคาสําหรบัเด็ก) พกัเดีย่ว 

04 – 09 พฤศจกิายน 2565 25,888 8,000 

11 – 16 พฤศจกิายน 2565 24,888 8,000 

18 – 23 พฤศจกิายน 2565 25,888 8,000 

25 – 30 พฤศจกิายน 2565 24,888 8,000 



ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่คนขบัรถทอ้งถิน่ตามทําเนยีม ทา่นละ1,700 บาท/ทา่น/ทรปิ 

(ยกเวน้เด็กตํา่กวา่ 2 ขวบ)ท ัง้นีข้ออนญุาตเก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ 

สําหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

**ราคาเด็กตํา่กวา่ 2 ขวบ (Infant)โปรสอบถามอกีคร ัง้** 

วนัแรก      ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ
22.30น. พรอ้มกนัที ่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกช ัน้ 4 เคานเ์ตอร์ F สาย

การบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ์  (XJ)โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนําทา่นโหลด
สมัภาระ (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งเนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิกรณี
ตอ้งการจองทีน่ั่งจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ) 

วนัทีส่อง   ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน  - ศนูยต์รวจ PCR-Test ทีส่นามบนินานาชาตอินิชอน 
 สะพานแขวนมาจงัโฮซู - โซลทาวเวอร ์
02.45 น. ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติ อนิชอน  ณ ประเทศเกาหลใีต ้ สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี

เอ็กซ ์(XJ)เทีย่วบนิทีX่J700 
10.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้ นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีเ่กาหลเีร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่น
เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)เมือ่ผา่นเขา้ประเทศเกาหลใีตแ้ลว้ นําทา่นตรวจโควดิแบบRT-PCR 
Test ตามนโยบาย และกฏระเบยีบการเขา้ประเทศเกาหล ีทีส่นามบนินานาชาตอินิชอน จากนัน้จงึนําทา่น
เดนิทางเทีย่วเทีย่วไดต้ามปกต ิ (คา่ใชจ้า่ยในการตรวจโควดิ ประมาณ 80,000 วอน/ทา่น ราคา
ตรวจ RT-PCR Test ไมร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร)์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูบลโูกก ิ
นําทา่นชมสะพานแขวนมาจงัโฮซู  (Majang Lake Suspension Bridge)สะพานแขวนแหง่นีเ้ป็น
แลนดม์ารค์แหง่ใหมข่องเมอืงพาจทูีเ่พิง่เปิดตัวไปเมือ่เดอืนมนีาคม  2018 ทีผ่า่นมาสะพานแขวนนีถ้อืวา่
ยาวทีส่ดุในเกาหลณีปัจจบุนัยาวถงึ 220ภายในทะเลสาบมพีืน้ทีก่วา่ 200,000 ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสูแ่ลนดม์ารค์ของกรงุโซล โซลทาวเวอร์ (Namsan Tower)หรอื Seoul Tower
หอคอยทีอ่ยูบ่นยอดเขานัมซาน เป็น สญัลักษณ์ ประจําเมอืงหลวงของเกาหลใีต ้ผูค้นนยิมมาเดนิออก
กําลังกาย เพราะเป็นทีท่ีร่ณรงคเ์รือ่งการลดควันพษิ จํากดัการใชร้ถในการขึน้เขา รถโดยสารก็เป็น
พลังงานไฟฟ้า วัยรุน่ หนุ่มสาว และนักทอ่งเทีย่วนยิมมาคลอ้งกญุแจคูรั่กเป็นจํานวนมาก 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารเมน ูคมัจาทงั 
ทีพ่กั  HOTEL SKYPARK MYEONGDONG หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
วนัทีส่าม เกาะนาม ิ- ซอรคัซาน - วดัชนิองึซา 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู่ เกาะนามิ  (Nami Island)ตัง้อยูใ่นเมอืงชนุชอนจังหวัดคังวอนทีน่ีถ่อืเป็นแหลง่
ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและสําคัญของเกาหลใีตเ้ป็นเกาะกลางแมน้ํ่าฮนัทีม่ลีักษณะคลา้ยใบไมท้ีล่อยอยูใ่น
น้ําอกีทัง้ยงัมทีวิทัศนท์ีส่วยงามไปดว้ยตน้เกาลัดและทวิสนทีเ่รยีงรายตลอดสองขา้งทางซึง่ในแตล่ะฤดู
ตน้ไมเ้หลา่นีก้็จะแปรเปลีย่นสภาพกลายเป็นความงามทีห่ลากหลายจนทําใหเ้กาะแหง่นีถ้กูเลอืกใหเ้ป็น
สถานทีถ่า่ยทําซรียีช์ ือ่ดังอยา่งเรือ่ง Winter Love Songพรอ้มเก็บภาพความประทับใจถา่ยรปูกบัดารา
แสดงนําBAE YONG JOON และCHOI JI WOO รปูปัน้ทีส่รา้งขึน้เพือ่ไวเ้ก็บเป็นภาพความประทับใจจน
ทําใหก้ลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วอนัโดง่ดังในปัจจบุนั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูทคัคาลบ ี
จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยงัอทุยานแหง่ชาตซิอรคัซานเป็นอทุยานแหง่ชาตขินาดใหญท่ีจั่ดไดว้า่เป็น
แนวเขาทีส่วยงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในเกาหลใีนชว่งใบไมร้ว่งหบุเขาแหง่นีจ้ะเปลีย่นเป็นสแีดงสลับสม้ไป
ทั่วทัง้หบุเขาอทุยานแหง่ชาตซิอรัคซานถอืเป็นอทุยานแหง่ชาตทิีส่วยทีส่ดุของเกาหลใีต ้

 



 
 

 

 

 

 

 

 
นําทา่นเดนิทางไ ปยงัวดัชนิฮงึ
ซาวัดเกา่แกท่ีอ่ายกุวา่  1,000 ปีตัววัดตัง้อยูใ่นเขตอทุยานจงึทําใหม้วีวิทวิทัศนท์ีส่วยงามมลํีาธารไหล
ผา่นตัววัดพรอ้มกบัสะพานหนิขนาดใหญจ่ดุเดน่ของวัดอยูท่ีพ่ระพทุธรปูสมัฤทธิป์างสมาธขินาดใหญท่ี่
ประดษิฐานเป็นสญัลักษณ์ของอทุยานใหท้กุทา่นไดม้าไหวส้กัการะขอพรกนั *อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วมคา่
CABLE CAR ขึน้อทุยาน  (ประมาณ13 ,000วอน )*ราคานีอ้าจมกีารปรับเปลีย่นภายหลัง ขึน้อยูก่บัทาง
สถานทีร่ะบ ุ

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารเมน ูเซ็ตปลายา่ง 
ทีพ่กั  OCEAN TO YOU RESORTหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
วนัทีส่ ี ่ ANYANG ART PARK - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรบํารงุตบั  
 EWHA WOMEN UNIVERSITY 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นไป Anyang Art Parkสวนศลิปะแหง่เมอืงอนัยางทีอ่ยูไ่มไ่กลจากกรงุโซลทีน่ีเ่ป็นสวนศลิปะ
ขนาดใหญท่ีซ่อ่นตัวอยูก่ลางหบุเขาและมพีืน้ทีท่ี่
กวา้งขวางภายในจะมปีระตมิากรรมและ
สถาปัตยกรรมตัง้อยูต่ามจดุตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์( Everland Theme Park)ถกูขนานนามวา่ ดสินยีแ์ลนด์
เกาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขาใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชม
ทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกทีน่ีท่า่นจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอื
สามารถอยูด่ว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอยา่งด ีหรอื
เขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย สวนสีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดกูาล อกีทัง้ยงัสามารถสนุกกบั
เครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวรร์ถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ ึง่กําลังบานสะพร่ัง
อวดสสีนัเต็มสวน (ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ มนีาคม-เมษายน : สวนทวิลปิ / พฤษภาคม-มถินุายน : 
สวนดอกกหุลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรอืดอกกหุลาบ/ สงิหาคม-กนัยายน : สวนดอกลลิลี/่ 
ตลุาคม-พฤศจกิายน : สวนดอกเบญจมาศ)ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ทีจั่ดตามตารางประจําวันดว้ย
บตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครือ่งเลน่ไมจํ่ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงใน
รา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูคาลบ ี
ทา่นชมศนูยโ์สม (Ginseng)ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีายุ  6 ปีซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่ี
คณุภาพดทีีส่ดุชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถกูกวา่
ไทยถงึ 2 เทา่เพือ่นําไปบํารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางไปยงั ศนูยส์มนุไพรบํารงุตบั  (HeotgeNamu)ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่า
ลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและสงูเหนอืระดับน้ําทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมนํามา
รับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรงป้องกนัโรคตับแข็งไมถ่กูทําลายจากการดืม่แอลกอฮอล์
กาแฟบหุรีส่ารตกคา้งจากอาหารและยา 

 จากนัน้นําทา่นไป มหาวทิยาลัยอฮีวา (EwhaWomans University)มหาวทิยาลัยนีเ้ปิดมาตัง้แตปี่
ค.ศ. 1886 โดยมจีดุเดน่อยูท่ีอ่าคาร Ewha Campus Center (ECC) ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม
โดยสรา้งอาคารเรยีนผา่นเนนิเขาแลว้กรดุว้ยกระจกทัง้  2 ดา้นดา้นในจะเป็นหอ้งเรยีนหอ้งอาหารคาเฟ่



หอ้งสมดุฯลฯบรเิวณทางเดนิดา้นนอกก็เป็นจดุพักผอ่นน่ังชลิและทบทวนบทเรยีนเมือ่รวมกบัทัศนยีภาพ
ทีส่วยงามจงึทําใหบ้รเิวณนีก้ลายเป็นจดุถา่ยรปูยอดฮติตลอดกาล 

คํา่    รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารเมน ูจมิทคั 
ทีพ่กั  HOTEL SKYPARK MYEONGDONGหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
วนัทีห่า้  พระราชวงัชางด็อกกงุ- ศนูยนํ์า้มนัสนเข็มแดง - ศนูยเ์วชสําอาง – พลอยอเมทสิต ์- ดวิตีฟ้รี

ตลาดเมยีงดง 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นาทา่นชม พระราชวงัชางด็อกกงุพระราชวังลาดับทีส่องทีถ่กูสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกงุ
เคยใชเ้ป็นทีพ่านักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมยั
ราชวงศโ์ชซอน และยงัเป็น 1 ใน 5  
ของพระราชวังสาคัญทีย่งัคงรักษาไว ้พระราชวังหลวงทัง้ 5 ทีใ่น
โซลนัน้ จะมลีักษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กนั แตกตา่งกนัทีท่ัศนยีภาพ 
รวมถงึความพเิศษของแตล่ะสถานทีด่ว้ย  

นําทา่นชมศนูยนํ์า้มนัสนเข็มแดง  (Red Pine)เป็นผลติภณัฑ์
ทีส่กดัจากนา้มนัสนมสีรรคณุชว่ยบํารงุรา่งกายลดไขมนัชว่ย
ควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ี
นําทา่น เดนิทางสู ่ ศนูยเ์วช สําอาง (Cosmetic Shop)ใหท้า่น
เลอืกซือ้คอสเมตกิหลากยีห่อ้คณุภาพทีผู่ห้ญงิชาวเกาหลทีัง้สาววัยรุน่ไปจนกระทั่งสาวสวยสงูวัยแลว้ 
ผูห้ญงิเกาหลใีหค้วามสําคัญกบัเรือ่งผวิหนา้คอ่นขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุม่บํารงุผวิพืน้ฐาน Skin Care 
และเครือ่งสําอางผสมสมนุไพร 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูไกตุ่น๋โสม 
 นําทา่นเดนิทางไป โรงงานพลอยอเมทสิต์หรอืพลอยสมีว่งทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหลซี ึง่ชาวโสม

เชือ่วา่ถา้ไดม้พีลอยชนดินีต้ดิตัวไวจ้ะทําใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิขึน้กบัชวีติ 

 จากนัน้ นําทา่น แวะ ดวิตีฟ้รี(Duty Free)ช็อปป้ิงแหลง่ปลอดภาษี สนิคา้แบรนดเ์นม อาท ินาฬกิา ,
แวน่ตา ,เครือ่ง สําอาง, กระเป๋า ,กลอ้งถา่ยรปูหรอืจะเป็นน้ําหอม เครือ่งสําอางแบรนดช์ัน้ดัง ตา่งๆ อาท ิ
Sulwhasoo, DKNY, Shiseido, Dior  

 นําทา่นชอ้ปป้ิงตลาดดังทีส่ดุของเกาหล ีตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบ
วา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไร กา้วล้ํานําสมยัเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นีพ้บกบัสนิคา้วัยรุน่
อกีมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทย 2-3 เทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่   อสิระรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมยีงดง  
ทีพ่กั  HOTEL SKYPARK MYEONGDONG หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
วนัทีห่ก ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้เมน ูอดูง้ 
 นําทา่นชอ็ปป้ิงละลายเงนิวอนที ่ณ ซุปเปอรม์าร์เก็ตมสีนิคา้ต่างๆมากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นขอ งฝาก 

เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่สําเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 



 
 

 

 

 

 

  

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอนเพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

11.15 น. ออกเดนิทาง
สู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูโิดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ)เทีย่วบนิทีX่J701 

15.05 น.เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลับโปรแกรมทัวรต์ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้อนัเนือ่งมาจากเหตกุารณ์ตา่งๆทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตสุดุวสิยัเชน่เหตกุารณ์ทางธรรมชาตกิารเมอืงสภาพ
การจราจรทัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมรวมไปถงึสภาพอากาศทีไ่มเ่อือ้อํานวยทัง้นีท้าง
เราจะคํานงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญและ การบรกิารของรถบสันําเทีย่ว ตามกฎหมาย 
สามารถใหบ้รกิารวันละ 12 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตาม
สถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทา 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
อตัราคา่บรกิารรวม 

หมายเหตสุาํคญั : 

เนือ่งจากเป็นการจองทัวรล์ว่งหนา้ ณ วันเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีทํ่าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้หรอืเปลีย่นแปลง
เวลาบนิหากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลังจากการเดนิทางโปรดสํารองเวลาใน
การจองตั๋วเครือ่งบนิไวอ้ยา่งตํ่า4-5 ชัว่โมงทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตัวทา่นเองทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
ทีเ่กดิขึน้ในสว่นของตั๋วเครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทัวร ์

 
สาํคญัมาก  : 

• อัตรานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งประเทศ 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทัวร ์ทา่นละ 100  USD. (เป็นเงนิ
ไทยประมาณ 3,500 บาท) 

• กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปสว่นตัว กรุ๊ปเหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา คร ู ธรุกจิ
ขายตรงเครือ่งสําอาง หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดงูาน 
กรณุาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กับเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทําราคาใหใ้หมท่กุครัง้ 

• กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้ - ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้
จากทีด่า้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ี่
ทา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

• ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงของรัฐบาลเกาหลรีว่มกับการทอ่งเทีย่วเกาหลใีนนาม
ของรา้นรัฐบาล ซึง่จําเป็นตอ้งระบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึอยากเรยีน
ชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจ
ของลกูคา้เป็นหลัก และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาล ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 100 USD / ทา่น /รา้น 



 คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ  (ตั๋ว) ไปและกลับพรอ้มคณะชัน้ประหยดั  (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี
สนามบนิและคา่ภาษีน้ํามนัทกุแหง่กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอืเปลีย่นแปลงบตัรโดยสารไมว่า่เทีย่ว
ใดเทีย่วหนึง่กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิสายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า
สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิโดยมน้ํีาหนักไมเ่กนิ 20 กก. (1 ชิน้) และถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนักไมเ่กนิ  7 กก. 
(ไมจํ่ากดัจํานวนชิน้แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ ) 
** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยงัไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 
 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ  (พัก 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง ) ในกรณีมงีานเทรดแฟรก์ารแขง่ขนั

กฬีาหรอืกจิกรรมอืน่ๆทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็มทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรม
ทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์อง
ลกูคา้เป็นสําคัญ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหารตามรายการทีร่ะบโุดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
 คา่บรกิารนีรั้บเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 คา่ลงทะเบยีนK-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) เขา้ประเทศเกาหล ี1 ครัง้ทางบรษัิท

ดําเนนิการลงทะเบยีนใหก้รณีลงทะเบยีนไมผ่า่นทางบรษัิทขอหักคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิเชน่กรณีจา่ยคา่
ตั๋วแลว้ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศ เกาหลสํีาหรับคนไทย  กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนือ่งจาก

ทางเกาหลไีดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ีป่ระสงคพํ์านักระยะสัน้ในประเทศ
ไมเ่กนิ 90 วัน) 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเกาหลสํีาหรับชาวตา่งชาต ิ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  
× ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
× คา่ใชจ้า่ยในการตรวจ RT-PCR หรอื ATK ทีป่ระเทศไทย เพือ่แสดงผลเมือ่เดนิทางถงึเกาหล ี (เงือ่นไขอาจมี

การเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์) 
× คา่ใชจ้า่ยในการตรวจ RT-PCR ทีป่ระเทศเกาหล ีราคาประมาณ 80,000 วอน (เงือ่นไขอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงตามสถานการณ์) 
× คา่ทปิมคัคเุทศก์, คนขบัรถ, 1,700 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของ

ทา่น(ท ัง้นีข้ออนญุาตเก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 
 

เดนิทางขึน้ตํา่ 25 ทา่นตอ่กรุป๊หากตํ่ากวา่กําหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะ
ชําระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทาง ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ
ลว่งหนา้  
เงือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวัน
เดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ําระมดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากชําระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นชําระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่
ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 



• หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชือ่สํารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่สําเนา
หนงัสอืเดนิทาง ( Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก
ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่ง
ตํ่า 2 หนา้หากไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 เนือ่งจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  
ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

 ยกเลกิกอ่นการ เดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของคา่ทัวร ์หรอืหักคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ เชน่ คา่มดัจําตั๋ว
เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ําระแลว้ทัง้หมด  
 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนื

คา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นสําคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้า่ย
การดําเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสําหรับการดําเนนิการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณี
ใดๆทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การ

นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาติ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้

9. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ 
จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี ้กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิตอ่
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสาร
ภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ,ตั๋วรถทัวร,์ตั๋วรถไฟ) 

10. กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์ , ตั๋วรถไฟ) กรณุา
ตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา
เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นสําคัญเทา่นัน้ สิง่สําคัญ ทา่น
จําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆ
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้  (กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์
หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ) 



11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

12. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน้ 

13. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

14. อตัราทัวรน์ี ้เป็นอตัราสําหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 
หรอื กลับสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามกําหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิตอ่
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

15. ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จําเป็นตอ้ง
ชําระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

16. สภาพการจราจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของ เกาหลี หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ็ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถในการ
บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

17. สําหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งสําหรับ 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่
กบัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับสําหรับ 3 ทา่น หรอื ( TRIPLE ROOM) หรอืไม ่กรณีไมม่ ีทา่นจําเป็น
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตํุ่ากวา่ 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

18. ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่ว
ตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่อ่งเทีย่ว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถ
เดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตา 

19. กรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 
และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

20. หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง 
(พาสปอรต์) ของทา่นชํารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน้ํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี
กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้
กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารดุ 
กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ทําหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ 
และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นได ้
สง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไมอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่
มคีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน 
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

21. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะ
พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

22. ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั 
จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว ( SINGLE) และหอ้งคู ่( TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น 
(TRIPLE) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

23. เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทางบรษัิทฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

24. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ 
25. สําหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารทีต่อ้งเตรยีมกอ่นเดนิทางสูป่ระเทศเกาหล ี
 

1. Passportจะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ 
2. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเกาหลจีะตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโดสแลว้อยา่งนอ้ย14วนักอ่นการเดนิทางและเข็ม

ลา่สดุทีฉ่ีดตอ้งไมเ่กนิ6เดอืนหากเกนิ6เดอืนตอ้งฉีดเข็มที3่ 
3. เด็กอายตุํา่กวา่12ขวบ / ต ัง้ครรภ ์/ ผูส้งูอาย6ุ5ปีข ึน้ไปทีย่งัไมฉ่ดีวคัซนีจะตอ้งเดนิทางพรอ้ม

ผูป้กครองทีฉี่ดวัคซนีครบและตอ้งมผีลตรวจเป็นลบแบบRT-PCR ภายใน48ชัว่โมงหรอืผลตรวจทีเ่ป็นลบ แบบ 
ATK ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทางผลตรวจตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

4. ผูท้ ีห่ายจากโควดิ-19แลว้ตอ้งมใีบรับรองแพทยไ์มเ่กนิ6เดอืนนับตัง้แตว่ันทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึวัน
เดนิทางใบรับรองแพทยต์อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

5. เอกสารการฉดีวคัซนีครบโดสVaccinated Certificate 
6. ลงทะเบยีนผา่นระบบK-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทางบรษัิทดําเนนิการลงทะเบยีนให ้

โดยตอ้งไดรั้บเอกสารจากลกูคา้ดังนี)้ควรเผือ่เวลาในการพจิารณาอยา่งนอ้ย10-14วัน 
เอกสารในการลงทะเบยีน 
- หนังสอืเดนิทาง  (PASSPORT) ทีเ่หลอือายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่  6 เดอืนมหีนา้วา่งคูท่ีย่งัไมป่ระทับตรา  2 
หนา้ขึน้ไปโปรดตรวจดอูยา่งละเอยีดสแกนภาพเป็นJPG หรอืJPEGเทา่นัน้ 
- รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด  2 นิว้ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาวถา่ยไมเ่กนิ  3 เดอืนแสกนภาพเป็น JPG หรอืJPEG
เทา่นัน้ 

7. ตอ้งมผีลตรวจเป็นลบแบบRT-PCR ภายใน48ช ัว่โมงกอ่นการเดนิทางเพือ่แสดงผลตอนเชค็อนิณเคา้ท์
เตอรส์ายการบนิผลตรวจตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้หรอื ผลตรวจเป็นลบแบบATKภายใน24ช ัว่โมง
กอ่นการเดนิทางผลตรวจตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

8. ลงทะเบยีนQ CODE(ทางบรษัิทดําเนนิการลงทะเบยีนใหโ้ดยตอ้งไดรั้บเอกสารจากลกูคา้ดังนี)้ 
เอกสารในการลงทะเบยีน 
- ผลตรวจทีเ่ป็นแบบRT-PCR ภายใน48ชัว่โมงหรอืผลตรวจทีเ่ป็นลบ แบบ ATK ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการ
เดนิทางผลตรวจตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้และสแกนภาพเป็นJPG หรอืJPEGเทา่นัน้ 
- เอกสารรับรองการฉีดวัคซนี Vaccinated Certificate (วัคซนีพาสปอรต์ หรอืใบรับรองในหมอพรอ้มทีเ่ป็น
ภาษาองักฤษ)สแกนภาพเป็นJPG หรอืJPEGเทา่นัน้ 

9. ลงทะเบยีนตรวจPCR ทีเ่กาหล(ีทางบรษัิทดําเนนิการลงทะเบยีนใหโ้ดยคา่ตรวจไมไ่ดร้วมอยูใ่นราคาทัวร)์คา่
ตรวจประมาณ 80,000วอน 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 
เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้
เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีนํ่าตดิตัวไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 
จดหมายรับรองการทํางานภาษาองักฤษ ระบตํุาแหน่ง เงนิเดอืน  

2. กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมสาํเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซน็รับรองสาํเนา 
3. หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ 300

เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300 ,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2 วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัร
เครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งนําตดิตัวไป
ดว้ยหรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

4. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองจากสถานศกึษาเป็นภาษาองักฤษ และควรเดนิทางกบั
ผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั (สําหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปีและไมไ่ด ้
เดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้ง ขอจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมา
ดว้ย) 

5. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตัวไปดว้ย   
6. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 
7. เมือ่เดนิทางถงึประเทศเกาหล ีตอ้งทําการตรวจ RT-PCR ทีป่ระเทศเกาหล ีหากผลตรวจออกเป็นลบ จงึ

สามารถทอ่งเทีย่วไดป้กต(ิคา่ตรวจไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร ์ราคาประมาณ 80,000 วอน) 
 
 
 

ขอ้มลูในการลงทะเบยีนK-ETA 



**กรณุากรอกเอกสารเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้** 

กรูณากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุขอ้เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีน  

หากทา่นกรอกขอ้มูลไมค่รบถว้นทางบรษิทัฯไมส่ามารถลงทะเบยีนใหท้า่นได้  

1. ชือ่-นามสกลุ (ตามหนา้พาสปอรต์)........................................................................................................ 
2. เพศ   ชาย  หญงิ 
3. สถานภาพ   โสด  สมรส  หยา่   หมา้ย  
4. วัน/เดอืน/ปีเกดิ
................................................................................................................................. 
5. เลขบตัรประชาชน
.............................................................................................................................. 
6. เลขพาสปอรต์......................................วันทีอ่อก..............................วันหมดอาย.ุ.................................. 
7. เบอรโ์ทรศัพท.์................................................................................................................................. 
8. E-mail............................................................................................................................................ 
9. อาชพี พนักงานบรษัิท  เจา้ของกจิการ  นักเรยีน/นักศกึษา  วา่งงาน  
10. ชือ่สถานทีทํ่างาน (กรณุาระบตํุาแหน่งงาน)/สถานศกึษา 
.......................................................................... 
11. ทีอ่ยูส่ถานทีทํ่างาน/สถานศกึษา......................................................................................................... 
12. เบอรโ์ทรสถานทีทํ่างาน/สถานศกึษา................................................................................................... 
13 . รายไดต้อ่เดอืน
................................................................................................................................ 
14. ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศเกาหลหีรอืไม ่
 ไมเ่คย 
 เคย จํานวนครัง้................... จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.................................................................... 
15. ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศอืน่ทีไ่มใ่ชป่ระเทศเกาหลหีรอืไม ่
 ไมเ่คย 
 เคย จํานวนครัง้................... จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.................................................................... 
 

กรณุากรอกขอ้มลูทีเ่ป็นความจรงิเทา่น ัน้ หากทา่นใหข้อ้มลูเท็จทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
 
 

การลงทะเบยีนK-ETA เป็นสว่นนิง่ในการคดักรองคนเขา้ - ออกเกาหลเีทา่น ัน้ 
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะมกีารคดักรองอกีคร ัง้การลงทะเบยีนK-ETA ไมไ่ดเ้ป็นการการนัดวีา่

จะตอ้งผา่นดา่นหากไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ไมส่ามารถยกรอ้งเงนิคนืไดท้กุกรณี 
 

 
 
เอกสารในการลงทะเบยีน 
1. หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีเ่หลอือายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนมหีนา้วา่งคูท่ีย่งัไมป่ระทับตรา  2 หนา้ขึน้

ไปโปรดตรวจดอูยา่งละเอยีดสแกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เทา่น ัน้ 
2. รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 นิว้ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาวถา่ยไมเ่กนิ3เดอืนสแกนภาพเป็น JPG หรอื JPEGเทา่น ัน้ 
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