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สวสัดีปีใหมเ่กาหลี 5 วนั 3 คืน พกั 4 ดาว* 

Holiday Inn Express Hongdae 4* ชอ้ปป้ิงไดทุ้กวนั 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

วนัแรก   สนามบินสวุรรณภมิู   กรงุเทพฯ 

“ พาสปอรต์ตวัจริงถือติดตวัมาในวนัเดินทางด้วยนะคะ ” 

หวัหน้าทวัรแ์ละเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรบัอาํนวยความสะดวก 

กรณีผูโ้ดยสารไมไ่ดม้าเชก็อนิ และไมไ่ดท้าํการยกเลกิการจองก่อนเวลาปิดเคาน์เตอรเ์ชก็อนิ 

หรอืไมไ่ดม้าขึน้เครื่องหลงัจากเชก็อนิเรยีบรอ้ยแลว้ สายการบนิอาจเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมกบัผูโ้ดยสาร 

ผูโ้ดยสารขาออก หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ประตทูางเข้า  

เวลา 22.00 น. F JEJU AIR 3 
 

ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตารางการบนิของสายการบนิตามทีไ่ดอ้นุมตัิ 
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น้ําหนกักระเป๋าใตท้อ้งเครือ่ง 15 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่ง 10 กโิลกรมั 

(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง)   

วนัท่ีสอง    สนามบินอินชอน– ไชน่าทาวน์ - หมู่บา้นเทพนิยาย – ไร่สตรอเบอรร่ี์ 

ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ โดยเสน้ทางบนิระหว่างประเทศไทย และเกาหล ีใชเ้วลาบนิประมาณ 6.05 ช.ม. (เวลาที่

เกาหลใีตเ้รว็กว่าไทย 2 ชัว่โมง) 
 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง 

JEJU AIR 7C2206 02.00am 09.50am 
 

ท่านตอ้งสวมหน้ากากระหว่างนัง่โดยสารบนเครือ่งบนิ เพื่อความปลอดภยัของผูโ้ดยสารและลกูเรอื  

ทางสายการบนิไมอ่นุญาตใหส้วมหน้ากากทีม่วีาลว์หายใจ 

เชา้ ICN Landing  ถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่กาหลใีต ้เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรบัเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดัหมาย) หลงั

ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้  

สาํคญัโปรดอ่าน  หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง และผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้   จะตอ้งทาํการ

ตรวจ RT-PCR ทีป่ระเทศเกาหล ีซึง่เป็นไปตามนโยบายและระเบยีบการเขา้ประเทศของเกาหล ีโดยขัน้ตอนน้ีอาจใช้

เวลาในการรอผล 2 – 3 ชัว่โมงโดยประมาณ และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมประมาณท่านละ 80,000 วอน  ทัง้น้ีอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บันโยบายและระเบยีบการเขา้ประเทศในช่วงนัน้ๆ  

บรกิารอาหารเชา้ (1) 

เน่ืองจากตอ้งรอผลตรวจเชือ้ 2 – 3 ชัว่โมง  

 
 

 
 

พาท่านนัง่รถข้ามสะพานข้ามทะเลท่ีมีความยาวท่ีสดุของเกาหลี  เป็นมมุทีส่ามารถมองเหน็รปูทรงทีค่ดเคีย้วเหนือ

ผนืน้ําของสะพานอนิชอนทีท่อดยาวกว่า 21.38 กโิลเมต ความลํ้าหน้าทางดา้นวศิวกรรม เราจะสงัเกตุเหน็สะพานแห่งน้ีมี

การเชื่อมต่อกนัถงึสามสะพานในหน่ึงเดยีว  คอื สะพานขงึ สะพานเชื่อม และทางยกระดบั บรเิวณกลางสะพานจะเป็น

สะพานขงึทีย่าวทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก โดยทอดยาวกว่า 800 เมตร การสรา้งสะพานแห่งน้ีเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก 

เน่ืองจากตอ้งเผชญิกบัคลื่นลมของทะเลตะวนัตก สามารถรองรบัแผ่นดนิไหวไดถ้งึ 7 รกิเตอร ์และป้องกนัคลื่นทะเล 

72  เมตรต่อวนิาท ี ท่านจะไดส้มัผสักบัทวิทศัน์ของทะเลอนิชอนทีท่อดยาวและความสวยงามของสะพานและบรรยากาศ

ทีแ่สนโรแมนตคิในทุกช่วงของวนั ช่วงยามเยน็กส็วยในมมุมองพระอาทติยต์ก ยามคํ่าคนืแสงไฟทีส่่องประกายมากท็าํให้

สะพานอนิชอนงดงามไปอกีแบบ 
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จากนัน้ พาท่านยอ้นอดตีของ เมอืงอนิชอน กลบัไปในช่วงทีค่าบสมทุรเกาหลเีปิดประเทศทางการคา้กบัต่างประเทศ ช่วง

ปี ค.ศ. 1883  เราจะไดเ้ป็นสมัผสักบัสถาปตัยกรรมผ่านตกึรปูแบบทรงต่างๆ ซึง่ปจัจบุนัอาคารเหล่าน้ีไดถู้กใชเ้ป็น

พพิธิภณัฑแ์ละหอแสดงต่างๆ  เช่น อาคารทีท่าํการเขต (ในอดตีเป็นอาคารกงสุลของประเทศญีปุ่น่)  เขตถนนธนาคาร 

3 แห่ง ของเกาหลีในอดีต คอื Japan Jeil Bank Branch, Japan 18th Bank Branch และ Japan 58th Bank Branch  

ปจัจบุนัเป็นอาคาร Open Port Museum, Open Port Modern Architecture Museum,  Jung-gu Restaurant Business 

Association  เดินผา่นบนัไดแห่งราชวงศชิ์งและญ่ีปุ่ น คอื บนัไดแบ่งเขตแดนระหว่างชาวจนีและชาวญีปุ่น่ช่วงปลาย

ศตวรรษที ่19  ในยา่นไชน่าทาวน์และเขตกงสุลของประเทศญีปุ่น่ โดยแต่ละดา้นซา้ยขวาของบนัไดจะถูกแบ่งชดัเจนเป็น

สไตลจ์นีและญปีุน่  และไปเยือนพิพิธภณัฑจ์าจงัเมียน หรอืบะหมีห่น้าดาํ ซึง่ไดร้บัความนิยมในเกาหลแีละเกอืบทุก

รา้นอาหารจนีในเกาหล ี  เราไดร้บัความรูแ้ละประวตัคิวามเป็นมาของอาหารชนิดน้ีว่าทาํไมอ่าหารจนีแท้ๆ  ถงึไดก้ลายมา

เป็นเมนูยอดฮติสาํหรบัคนเกาหลทุีกเพศทุกวยั  เดินย่านชุมชนไชน่าทาวน์ เพยีงแห่งเดยีวของเกาหล ีมอีายุ

กว่า 100 ปี ทีย่งัคงรกัษาขนบธรรมเนียมและวถิชีวีติของชาวจนีไวเ้ป็นอยา่งด ียงัเป็นถิน่กําเนิดของจาจงัเมยีน   เรยีกได้

ว่าเป็นหน่ึงในอาหารประจาํชาตขิองเกาหลใีต ้ซึง่ไดร้บัความนิยมในเกาหลแีละเกอืบทุกรา้นอาหารจนีในเกาหลี    มี

สิง่ก่อสรา้งต่างๆ จะเป็นแบบจนีผสมกบัเกาหล ีซึง่ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั และยงัมขีนมปงั คุกกี ้ของจนี ทีข่ ึน้ชื่ออกี

ดว้ย  

อาหารกลางวนั (2) 

 จาจงัเมียน หรอืบะหมีห่น้าดาํ ซึง่ไดร้บัความนิยมในเกาหลแีละเกอืบทุกรา้นอาหารจนีในเกาหลี 

พิเศษ ! พาชิมร้านตาํนานอาหารจีนแห่งเมืองอินชอน สดุคาสสิก อายเุก่าแก่กว่า 100 ปี   

(MUST TRY MENU) ล้ิมลองเมนูบะหม่ีหน้าดาํจาจงัเมียน ท่านละ 1 ชามใหญ่ 
เมนูยอดฮติสาํหรบัคนเกาหลทุีกเพศทุกวยั  หากใครเป็นคอละครซีร่ ีย่เ์กาหล ีจะเหน็ว่า เมนูน้ียงัเป็นหน่ึงในเมนูประจาํตวั

ของนางเอกเกาหลอีกีดว้ย (รองจากตอ็กบกก ีขา้วเหนียวตม้ซอสแดง)   ปกตทิาํจากเสน้โซเมยีนหรอืโซเมนทีท่าํจากแป้ง

สาลแีละไข ่มาทาํเสน้บะหมีร่อ้น จาจงัเมยีนน้ีเป็นบะหมีแ่หง้คลุกดว้ยซอสดาํหวานทาํจากเตา้เจีย้วดาํมลีกัษณะขน้ และใน

วนั Black Day ซึง่เป็นวนัที ่14 เมษายนทุกปี จะเป็นวนัทีค่นโสดไมไ่ดร้บัขนมใดๆ (ชอ็คโกแลตหรอืลกูอม) on Valentine 

's Day (Feb 14) หรอื White Day (14 มนีาคม) เพราะว่าสดีาํของซอสนัน้ถอืเป็น"ตรงขา้ม"สแีดงสญัลกัษณ์ของความรกั  
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จากนัน้นําทุกท่านไปยงัหมู่บ้านเทพนิยาย  หรอื "ดงฮวามาอลึ " เป็นโครงการปรบัสภาพแวดลอ้มทีอ่ยูอ่าศยัใหม้คีวาม

น่าอยูม่ากขึน้ โดยใหน้กัจติกรรมช่วยกนัเสกบา้นแสนธรรมดาใหก้ลายเป็นหมบูา้นเทพนิยาย นกัจติกรรมช่วยกนัวาดภาพ

ทีม่สีสีนัสดใสตามฝาผนงั กําแพง ซุม้ประตูและตรอกซอยตลอดทางเดนิ โดยมหีลากหลายทมีสุดคลาสสคิใหท่้านได้

ถ่ายรปูคู่กบัตวัการต์ูน อาทเิช่น หนูน้อยหมวกแดง พนิอคคโิอ สโนวไ์วทก์บัคนแคระทัง้ 7   ปีเตอรแ์พน  อะลาดนิกบั

ตะเกยีงวเิศษตวัการต์ูนจากดสิน่ีย ์หรอืตวัการต์ูนชุดพืน้เมอืงชาวเกาหล ีนอกจากท่านจะไดถ่้ายรปูเล่นเก๋สุดๆ แลว้ ท่าน

ยงัสามารถเพลดิเพลนิไปกบัรา้นกาแฟน่ารกัๆ และรา้นคา้ของทีร่ะลกึทอ้งถิน่ 

นําท่านเดนิทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอรร่ี์ ลกูสตรอเบอรร์ีล่กูโตๆ ใหท่้านไดช้มิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ หวานฉ่ําจากไร ่นอกจากน้ี

ท่านยงัสามารถซือ้กลบัมาฝากคนทีท่่านรกัทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพค็ใส่กล่องสวยงาม และส่งใหท่้านวนัสุดทา้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนัน้นําท่านไป ยงั คลองชองกเยชอน 

(Cheonggyecheon) หรอืเรยีกอกีชื่อหน่ึงว่า คลองชองเกชอน หรอื ชองเคยอน เป็นคลองทีม่มีาตัง้แต่สมยัโบราณตัง้แต่

ยคุของราชวงศโ์ชชอน มอีายมุากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 11 กโิลเมตร ไหลผ่านกลางกรงุโซล เดมิทีน่ัน้น้ําใน

คลองจะคลา้ยกบัคลองแสนแสบทีบ่า้นเรา คอืมน้ํีาเสยีและขยะถูกทิง้ลงคลองจากบา้นเรอืนและชุมชนทีม่าอาศยัอยูร่มิ

คลอง และยงัมสีะพานยกระดบัพาดผ่านอยูด่า้นบนอกีดว้ย ภายหลงัคลองแห่งน้ีไดร้บัการบรูณะขึน้ใหมใ่นปี 2003 ภายใต้

โครงการพฒันาและบรูณะคลองชองกเยชอนใหม้ภีมูทิศัน์ทีส่วยงาม โดยมกีารรือ้ทางยกระดบัออก และเวนคนืทีด่นิแหล่ง

ชุมชนทีอ่ยูต่ดิกบัคลองแห่งน้ี จนทาํใหก้ลายเป็นคลองทีม่ภีมูทิศัน์รอบๆทีร่ม่รืน่และสวยงาม น้ําทีเ่คยเน่าเสยีกก็ลบัมาใน

สะอาด กลายเป็นแหล่งเดนิเล่นพกัผ่อนหยอ่นใจท่ามกลางเมอืงทีวุ่่นวาย เหนือคลองจะมสีะพานทัง้หมด 20 สะพานที่

ออกแบบมาดว้ยคอนเซบ็ทีแ่ตกต่างกนั เช่น สะพานนาแร( Narae Bridge) ทีเ่ป็นตวัแทนของผเีสือ้ทีโ่บยบนิ กบัสะพาน

กวางเกยีว(Gwanggyo Bridge) สญัลกัษณ์แห่งความลงตวัของอดตีและอนาคต บรเิวณกําแพงทัง้สองขา้งรมิคลองประดบั

ดว้ยหนิอ่อน และประตมิากรรมทีส่วยงาม นอกจากน้ีบรเิวณสองขา้งทางรมิคลองยงัเตม็ไปดว้ยรา้นคาเฟ่และรา้นกาแฟ

บรรยากาศดีๆ  ใหไ้วน้ัง่พกัผ่อนอกีดว้ย และในช่วงเวลากลางคนืนัน้จะมกีารเปิดไฟประดบัตามทางเดนิอยา่งสวยงาม 

สามารถเดนิเล่นเรยีบคลองแห่งน้ีไดอ้ยา่งเพลดิเพลนิ 
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อาหารเยน็ (3) 

ฟินสดุกบัเมนูเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก ชดุหมยู่าง บฟุเฟ่ต ์(หมยู่างเกาหลี) 

มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกล่อม เอกลกัษณ์เกาหลแีทค้อืการทานหมยูา่ง ห่อคู่กบัผกักาดเขยีวแบบ 

เมีย่งคาํไทย  โดยใส่น้ําจิม้เตา้เจีย้ว (เครือ่งจิม้หมกั ทีช่่วยชรูสอยา่งด)ี และเครือ่งเคยีงทีช่อบ 

ได้เวลาสมควร 

เชค็อนิโรงแรมทีพ่กั 3 คนื โรงแรม Golden City Hotel Dongdaemun ,The Recenz Dongdaemun Hotel  

หรอืเทยีบเทา่ 

จากนัน้ หลงัเชค็อนิเรยีบรอ้ย หากทา่นใดตอ้งการเดนิเลน่ทีต่ลาดทงแดมุน (สามารถอสิระเดนิเลน่ดว้ย

ตวัเอง)  (Dongdaemun) เป็นยา่นทีม่ชีื่อเสยีงในดา้น ของการเป็นตลาดกลางคนื ทีด่งึดดูนกัชอ้ปและ

นกัทอ่งเทีย่ว จาํนวนมาก ตลาดแหง่น้ีจงึเป็นสถานทีท่ีด่ทีีสุ่ด ซึง่คุณสามารถเพลดิเพลนิไปกบั การชอ้ปป้ิง

ยามดกึเพือ่เลอืกซือ้เลอืกหาสนิคา้แฟชัน่ลา่สุด ทีม่คีวามหลากหลาย เรยีกวา่ตกแต่งไดต้ัง้แต่หวัจรดเทา้ ใน

รปูแบบทีท่นัสมยัในราคาทีเ่หมาะสม ตลาดกลางคนืทงแดมุนนัน้ มคีวามหลากหลายในรปูแบบ ใหคุ้ณเลอืก

ไดต้ามความนิยมชมชอบ ไมว่า่จะเป็นการเดนิเลอืกซือ้ สนิคา้ตามแผงลอยไปกบัอากาศเยน็สบาย หรอืการ

เลอืกเดนิชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสนิคา้ ทีม่เีปิดใหบ้รกิารอกีหลายแหง่ ในยามคํ่าคนืของยา่นทงแดมุน 

(Dongdaemun) ในใจกลางของกรุงโซล (Seoul) ซึง่เป็นเมอืงในพืน้ที ่ของจงัหวดัคยองก(ีคยองกโีด, 

Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลใีต ้

 

วนัท่ีสาม    ฮอ๊กเกทนาม ู- พระราชวงัเคียงบกกงุ  (ใส่ชดุฮนับก) - วดัพงอึนซา –  Starfield Library  

        ห้องสมดุ – โรงงานสาหร่ายเกาหลี  
 

 

เชา้    รบัประทานอาหารเช้า ท่ี ห้องอาหารโรงแรม (4)  

นําท่านรู้จกั และเข้าใจ ศนูยฮ์อ๊กเกต็นาม ูตน้ไมฮ้๊อกเกต็นามชูนิดน้ีเจรญิเตบิโตในปา่ลกึบนภเูขาทีป่ราศจาก

มลภาวะและระดบัสงูเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธุฮ์๊อกเกต็น้ี..ชาวเกาหลรีุน่ใหมนิ่ยมนํามารบัประทานเพือ่

ช่วยดแูลตบัให้สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรค ตบัแขง็ไมถู่กทาํลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจาก

อาหารและยา   

เลอค่า !!  ใส่ชดุพืน้เมืองเกาหลี “ ฮนับก HANBOK ”  ทรปิพเิศษน้ี ทุกท่านจะไดส้วมใส่ชุดพืน้เมอืงเกาหล ี“ฮนั

บก Hanbok” แบบจดัเตม็สาํหรบัคุณผูห้ญงิ คุณผูช้าย  คุณน้องชายหญงิ คุณหนูชายหญงิ  เราเตรยีมชุดฮนับกใหย้มืสวม

ใส่ตามสไตลท์ีท่่านชื่นชอบมากกว่า 300 ชุด  แถมเตรยีมยมืเครือ่งประดบัต่างๆ (ไมร่วมค่าเครือ่งประดบั)  
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ก่อนพาทุกท่านไป พระราชวงัเคียงบกกงุ ( Gyeongbokgung Palace) หรอืเรยีกอกีแบบหน่ึงว่า “พระราชวงัค

ยองบกกุง” เป็นทัง้สญัญลกัษณ์และแหล่งท่องเทีย่วยอดฮติของกรงุโซล พระราชวงัทีม่ขีนาดใหญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดในกรงุ

โซล สรา้งขึน้ในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดมิทนีัน้ภายในระราชวงัมอีาคารและตําหนกัต่างๆ

มากกว่า 200 หลงั แต่เมือ่มกีารรกุรานของญีปุ่น่ อาคารส่วนใหญ่กไ็ดถู้กทาํลายลงเหลอือยูเ่พยีงแค่ 10 หลงัเท่านัน้  คาํว่า 

“เคยีงบกกุง” หมายถงึ พระราชวงัแห่งพรทีม่แีสงสว่าง ภายในบรเิวณของพระราชวงัแห่งน้ีมสีถาปตัยกรรมทีน่่าสนใจ

ดงัน้ีคอื “พระทีน่ัง่คนึจองวอง (Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคยีงฮวยร ู( Hyangwonjeong)” ซึง่ตัง้อยูภ่ายในบรเิวณสระน้ํา 

มทีศันียภาพทีส่วยงามมาก รวมไปถงึหอศลิป์ต่างๆและทาํเนียบชองวาแด เมือ่เดนิไปรอบๆจะพบส่วนหยอ่มทีใ่ห้

ความรูส้กึรม่รืน่ นอกจากน้ีภายในพระราชวงัยงัมพีพิธิภณัฑพ์ระราชวงัแห่งชาต ิ( National Palace Museum of Korea) 

ตัง้อยูท่างทศิใตข้องประตูฮงึรแยมนุ ( Heungnyemun Gate) กบัพพิธิภณัฑพ์ื้นบา้นแห่งชาต ิ( National Folk Museum) 

ตัง้อยูท่างทศิตะวนัออกในพื้นทีพ่ระราชวงัเคยีงบกกุง ( Hyangwonjeong) อกีดว้ย นัง่รถผ่านถนนสายสาํคญัเช่นถนนใจ

กลางเมอืง “เซจองโนะ” และถนนทีม่กีารเปิดปิดเป็นเวลา-สถานทีต่ ัง้ทาํเนียบและบลเูฮาทห์รอืบา้นประจาํตําแหน่ง

ประธานาธบิด ี 

 

อาหารกลางวนั (5) 

ล้ิมลองเมนูดงั Jim-dak ไก่ผดัซอส จะมรีสเผด็ หวาน เคม็ เขา้กนัด ีเน้ือไก่ แครอท ตน้หอม ขงิ กระเทยีม พรกิแหง้ 

และวุน้เสน้เกาหลทีีเ่หนียวหนึบ ผดัจนน้ําซอสซมึเขา้วุน้เสน้ กนิวุน้เสน้เปล่าๆ กอ็รอ่ยแลว้  

 

จากนัน้นําทา่นนมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์วดัพงอนึซา หรอื คนไทยอาจเรยีก บงอนึซา เป็นวดัทีข่ ึน้ชื่อของ

พระพุทธรปูขนาดใหญ่ของโซล อยูใ่นยา่นคงันมั เป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรปูขนาดใหญ่ทีสุ่ดในเกาหล ีคนเกาหลี

มกัจะมาสกัการะขอพรในโอกาสสาํคญัๆต่างๆ เป็นสถานทีท่ีม่กีารจดัโครงการ Temple Stay สาํหรบันกัท่องเทีย่วเพื่อได้

เรยีนรูพ้ระพุทธศาสนาตามฉบบันิกายเซน็  

 

นําทา่นถงึ Starfield Library หอ้งสมุดสุดอลงัการทีเ่กาหลใีต ้ตัง้อยูใ่นหา้งใหญ่ COEX Mall ในเขต  

Gangnam ภายในพืน้ทีก่ว่า 2,800 ตรม. มหีนงัสอืกว่า 70,000 เล่ม นิตยสารกว่า 600 ฉบบั พืน้ทีน่ัง่สองชัน้ทีใ่หเ้ลอืก

ตามอธัยาศยั ชัน้วางหนงัสอืทีม่คีวามสงูถงึ 13 เมตรเป็นจดุดงึดดู ใครอยากอ่านเล่มไหนสามารถหยบิและหามมุทีช่อบนัง่

อ่านไดต้ามสบายมเีกา้อี ้โซฟา จาํนวนกว่า 200 ทีน่ัง่ไวบ้รกิารฟรี 
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จากนัน้ นําท่านไปชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ใหท่้านไดช้มกรรมวธิใีนการผลติสาหรา่ยเกาหลแีสนอรอ่ย              

พรอ้มชมิสาหรา่ยๆ หรอืจะเลอืกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นกไ็ด ้   

อาหารคํ่า (6) 

รบัประทานอาหาร เมนู Bibimbab เป็นอกีหน่ึงเมนูที่มีช่ือเสยีง ข้าวยาํเกาหลี อร่อยมาก 
หลงัอาหารคํา่ พาท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 

วนัท่ีส่ี สมุนไพรโสมเกาหลี - Lotte World (เตม็วนั) รวมค่าเข้า -ทงแดมุน  
เช้า  รบัประทานอาหาร ท่ีห้องอาหารโรงแรม  (7) 

 

จากนัน้นําท่านรูจ้กัและเขา้ใจ สมนุไพรโสมเกาหลี ทีช่่วยเสรมิสรา้งความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วย

ทาํใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละกําลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรงุหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด เสรมิ

ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็และเรว็ๆ น้ี โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก  

 

จากนัน้ ผจญภยัใน สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศเกาหล ีตัง้อยูใ่นหุบเขาทีม่ทีศันียภาพ

งดงาม จดัไดว้่าเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก มงีานเทศกาลต่างๆ ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนตลอดทัง้ปี เช่น Tulip 

Festival, Rose Festival, Summer Splash, Halloween Festival และ Romantic Illumination ทีจ่ะเปิดไฟสว่างไสวใน

ตอนกลางคนื เอเวอรแ์ลนดเ์ป็นสวนสนุกขนาดใหญ่แบ่งออกเป็นโซนถงึ 5 โซน ดงัน้ี 

 

• โซนท่ี 1 - Global Fair หลงัจากผ่านประตูเขา้มาสู่สวนสนุก พบกบัการผสมผสานกนัอยา่งลงตวัของ

สถาปตัยกรรมแห่งโลกตะวนัออกและตะวนัตก ทีผ่สมผสานเขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวัอยา่งเมโสโปเตเมยี เรอเนสซองส ์ไป

จนถงึแบบโมเดริน์ เตม็ไปดว้ยรา้นของทีร่ะลกึ และรา้นอาหารมากมาย มมีมุถ่ายรปูสวยๆ ตน้ไมแ้ฟนตาซ ี( Magic Tree) 

ทีจ่ะเปลีย่นธมีไปตามฤดกูาล ตน้ไมข้นาดใหญ่มคีวามสงูถงึ 13 เมตร ทาํหน้าทีค่อยตอ้นรบัเหล่านกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาใน

สวนสนุก  

• โซนท่ี 2 - Zootopia ท่องโลก Safari World ทีเ่ตม็ไปดว้ยสตัวน์านาชนิดกว่า 200 สายพนัธุ ์และตื่นเตน้ไปกบั

การนัง่รถสะเทิน้น้ําสะเทิน้บกในโซน Lost Valley ชมฝงูสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ  

• โซนท่ี 3 - European Adventure ไดร้บัการตกแต่งอยา่งสวยงามตามแบบยโุรป สถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมคอื 

คฤหาสน์ลกึลบั ซึง่จะไดส้นุกไปกบัการยงิผ ีและ รถไฟเหาะ T-Express เป็นรถไฟเหาะรางไมท้ีส่งูทีสุ่ดในโลก นอกจากน้ี

ยงัมสีวนดอกไมส้ีฤ่ด ูSecret Garden โดยมวลหมูพ่ฤกษาจะถูกเนรมติขึน้มาอยา่งสวยงามในทุกฤดกูาล  

• โซนท่ี 4 - Magic Land ดนิแดนเมจกิแฟนตาซ ีตกแต่งสวยงามราวกบัเมอืงในฝนั  
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• โซนท่ี 5 - American Adventure พายอ้นยคุกลบัไปยงัสมยัโคลมับสั เตรยีมวอรม์เสยีงไปกรีด๊กบัเครือ่งเล่น 

มากมาย อาท ิColumbus Adventures, Rolling X-Train, Double Rock Spin, Hurricane เป็นตน้  

อาหารกลางวนั (8) 

แจกเป็นคปูอง เพือ่ใหท้า่นอสิระ เลน่ของเลน่ไดอ้ยา่งเตม็ที ่และเลอืกซือ้อาหารทีต่อ้งการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

อกีหน่ึงความสนุกในช่วงหน้าหนาว การเล่นเลื่อนหมิะ Snow Buster มคีวามเรว็และความสงูหลายระดบัใหเ้ลอืกเล่น และ

มเีลื่อนหมิะสาํหรบัครอบครวัใหเ้ดก็ๆ ไดเ้ล่นอยา่งปลอดภยั 

อาหารเยน็ (9) 

เมนูหมอ้ไฟชาบเูหด็ (Jungol) ประกอบไปดว้ยเน้ือหมสูไลด ์ผกั วุน้เสน้ และเหด็ เป็นอกีเหน่ึงเมนูยอดฮติที่

เกาหล ีแถมยงัเป็นอาหารพืน้เมอืงทีม่มีาอยา่งยาวนาน 

หลงัอาหารคํา่ พาท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 

วนัท่ีห้า    ดิวต้ีฟรี - เมียงดง – คอสเมติก ชอ็ป – ละลายเงินวอน -– สนามบินสวุรรณภมิู 

เชา้    รบัประทานอาหารเช้า ท่ี ห้องอาหารโรงแรม พร้อมอาํลาท่ีพกั (10) 

เลือกซ้ือสินค้าดิวต้ีฟรี  เพื่อใหค้นเดนิทางออกนอกประเทศ ไมว่่าจะเป็นชาวเกาหลหีรอืนกัท่องเทีย่วไดเ้พลดิเพลนิ

กบัการชอ้ปป้ิง สนิคา้ปลอดภาษ ีและไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมนําเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด 

รวมทัง้สนิคา้แบรนดเ์กาหลยีอดนิยมทีช่าวเกาหล ีชาวจนี ชาวญีปุ่น่ และ ชาวเอเชยีชื่นชอบ เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการ

พฒันาเศรษฐกจิระดบัประเทศ อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบรนดด์งั MCM , 

LOUIS VUITTON, CHANEL 
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อาหารกลางวนั (11) 

เมนู บเูดชิเก หรอืหมอ้ไฟเกาหล ี(Budaejjitdae) หรอืทีห่ลายๆคนเรยีกวา่ แกงทหาร นัน่เอง  เป็นแกงทีใ่ส่

วตัถุดบิ แฮม ไสก้รอก กมิจ ิต๊อก มามา่เกาหล ีถอืเป็นอาหารฟิวชัน่ของประเทศเกาหล ีอรอ่ยมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยํา่ย่านเมียงดอง " ถนนแฟชัน่ของเกาหลี  Myeongdong ถูกขนานนามว่า " ถนนแฟชัน่ของเกาหล ี" แหล่ง

รวมราคาระดบักลางถงึสงูเมือ่เทยีบกบัตลาดทงแดมนุ หา้งบตูกิหลากยีห่อ้ตัง้แต่แบรนดเ์นมต่างชาตถิงึเกาหล ีรา้นเสือ้ผา้

มสีไตลห์อ้งเลก็ๆ  รา้น Creative Lifestyle  รา้นรองเทา้ รา้นทาํผม รา้นเครือ่งประดบั รา้นคอสเมตกิ รา้นกาแฟ รา้น

ไอศครมี รา้นขนม และอกีมาหมาย 

จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิง “เครือ่งสาํอางปลอดภาษ”ี COSMETIC SHOP เครือ่งสาํอางขึน้ชื่อของเกาหล ีอาท ิโบทอ็กหน้า

เดก็ หน้ากาก LED ช่วยพืน้ฟูสภาพผวิ, SNAIL CREAM (ครมีหอยทาก) , ครมีบาํรงุต่างๆ , CC ครมี ซึง่ราคาถูกกว่าที่

เมอืงไทยเกอืบเท่าตวั และบางผลติภณัฑย์งัไมม่ขีายในไทย 

ใหท่้านไดซ้ือ้ของฝากที ่“ซุปเปอรม์าเกต็ หรือร้านละลายเงินวอน” รา้นทีม่ขีนมเกาหลใีหเ้ลอืกมากมาย อาท ิ 

เวเฟอรช์อ็กโกแลค มามา่เกาหลรีสต่างๆ นมกลว้ย ป็อกกี ้บราวน่ี มนัฝรัง่ ตอ็กบอ็กก ีถัว่อลัมอน สาหรา่ยเกาหล ีเหลา้

โซจ ูฯลฯ อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

 

ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน 

เสน้ทางบนิระหวา่งประเทศไทยและเกาหลใีชเ้วลาบนิประมาณ 5.40 ช.ม. 
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 (เวลาทีไ่ทยชา้กวา่เกาหลใีต ้2 ชัว่โมง)  

สายการบิน ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 

JEJU AIR 7C2203 20.05 23.59 

น้ําหนกักระเป๋าใตท้อ้งเครือ่ง 15 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่ง 10 กโิลกรมั 

(ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง)   

23.59 น.      เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

รายการเดนิทางครัง้น้ีขอเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  เน่ืองจากสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจร 

ช่วงฤดกูาล ช่วงเทศกาลของเมอืงต่างๆ  หรอืเหตุการณ์ทีอ่ยูเ่หนือการควบคุมเป็นตน้ บรษิทัฯ จะปรบัเปลีย่นโดย

คาํนึงถงึผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ได ้ในทุกกรณ ี

เน่ืองจากเป็นการชาํระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจา่ยกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้

เมอืง-ออกเมอืง กรมแรงงาน การกระทาํทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง การถูกปฏเิสธใน

กรณอีื่นๆ ไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วบางรายการ เป็นตน้  การบรกิารของรถประเภทนําเทีย่ว คนขบัและ

เจา้หน้าทีจ่ะเป็นผูบ้รหิารเวลาของสถานทีต่่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อไมข่ดัต่อกฏหมายแรงงาน เรือ่งจาํนวน

ชัว่โมงเวลาการขบัรถ ไมเ่กนิ 6-12 ชัว่โมงต่อวนั 

 

ขอขอบคุณทีม่าของภาพสวยๆจากสถานทีต่่างๆ ในกูลเกลิ 

และจากการท่องเทีย่วเกาหล ีภาพทัง้หมดทีแ่สดงใชเ้พือ่ประกอบความเขา้ใจในการนําเสนอ..  

** ขอสงวนสิทธ์ิรบัจองเฉพาะลกูค้าท่ีฉีดวคัซีนครบโดสแล้วเท่านัน้ ** 

** รบัจองเฉพาะลกูค้าท่ีเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านัน้ ** 

 .เอกสารท่ีต้องใช้สาํหรบัเตรียมตวัก่อนเดินทาง  

 พาสปอรต์ตวัจรงิ อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดอืน 

 กรณเีดก็อายตุํ่ากว่า 10 ปี / ตัง้ครรภ ์/ ผูส้งูอาย ุ65ปีขึน้ไป ท่ียงัไม่ได้ฉีดวคัซีน จะต้องเดินทางพร้อม

ผูป้กครองท่ีฉีดวคัซีนครบ  

 เอกสารใบรบัรองทีไ่ดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ 19 (Vaccinated Certificate) (จากแอปหมอพร้อม ) 

 เอกสาร E-Vaccine passport (International Vaccinated Certificate) (จากแอปหมอพร้อม)  

 ขัน้ตอนก่อนเดินทางก่อนเข้าเกาหลี 

สาํหรบันกัท่องเทีย่วทีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ีจะตอ้งลงทะเบยีน 3 App ดงัน้ี 

o ลงทะเบยีน K-ETA เพื่อไมต่อ้งทาํวซ่ีาเขา้เกาหล ี (ทวัรล์งทะเบยีนให ้)  

o ลงทะเบยีน Q-CODE เพื่อไมต่อ้งกกัตวัทีเ่กาหล ี ( ทางทวัรล์งทะเบยีนให ้)  

o ลงทะเบยีน จอง RT-PCR ทีเ่กาหล ี ( ทางทวัรจ์องให ้) ลกูค้าจ่ายหน้างาน 80,000 วอน 

อตัราค่าบริการ และเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

วนัเดินทาง 5 วนั 3 คืน จาํนวนคน/กรุป๊ ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

29  ธ.ค. 2565 – 02 ม.ค. 2566 25+1 29,888 6,900 

30 ธ.ค. 2565 – 03 ม.ค. 2566 25+1 30,888 6,900 
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*** คา่ทปิคนขบัรถ หวัทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ท่าน *** 

** ราคา INFANT (อายไุมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ท่านละ 5,400 บาท  

อตัราน้ีรวมรายการทวัรแ์ละตัว๋เคร่ืองบินแล้ว ** 
 

** บริษทัฯไม่มีนโยบายเกบ็ค่าประกนัการเดินทางอ่ืนๆ ในทกุกรณี  

นอกเหนือไปจากประกนัการเดินทางท่ีรวมอยู่ในรายการทวัรแ์ล้ว ** 
 

ราคาเดก็ทารก (อายตุํา่กว่า 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั) ราคาพิเศษ 5,400บาท* 

 *เดก็ทารกสามารถเดนิทางโดยนัง่บนหน้าตกัของผูใ้หญ่ (คุณพ่อหรอืคุณแม)่ โดยอนุญาตใหเ้ดก็ทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่

สองคนเท่านัน้ และหา้มมใิหนํ้ารถเขน็เดก็ หรอืทีน่ัง่สาํหรบัเดก็ขึน้บนเครือ่งบนิ จาํนวนเดก็ทารกต่อเทีย่วบนิถูกจาํกดัไว้

เพื่อความปลอดภยั และสายการบนิสามารถปฏเิสธการนําเดก็ทารกเดนิทางไปกบัท่าน ส่วนผูจ้ดั เราคาํนึงถงึความ

ปลอดภยัและเพื่อสรา้งความสุขแก่คณะผูเ้ดนิทาง จดัหอ้งพกั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน+1เดก็ทารก   ทางทวัรไ์มม่บีรกิารอาหารเดก็

ทารก 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม   

1. ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้   (ตัว๋กรุป๊

ไมส่ามารถ Upgradeทีน่ัง่เป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุป๊เท่านัน้ไมส่ามารถ

เลือ่นวนัได)้  

2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

4. ค่าน้ําหนกักระเป๋าสายการบิน JEJU AIR สมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 15 กิโลกรมั(1ช้ิน) ถือขึ้น

เคร่ืองได้ 10 กิโลกรมั  และค่าประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

และกรณสีมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรบัตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  

5. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัทาํแผนประกนัภยัการเดนิทางสาํหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณลีกูคา้ตดิเชือ้โค

วดิ-19 หรอือุบตัเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลกูคา้ตอ้งทาํการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนั

ครอบคลุมการรกัษาเท่านัน้ (เขา้รบัรกัษาในรปูแบบอื่นๆประกนัจะไมค่รอบคลุม) (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 

6. ค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษน้ํีามนัตามรายการทวัร ์

7. ค่ารถปรบัอากาศนําเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.

ม./วนั) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

2. ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครือ่งดื่ม ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

3. ค่าภาษทุีกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  
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4. ค่าภาษน้ํีามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้าํการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. ค่าพนกังานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. ค่าธรรมเนียม ทปิไกดท์อ้งถิน่ และทปิพนกังานคนขบัรถ ท่านละ 50,000 วอน หรอื 1,500 บาท/ท่าน ต่อทริ

ปต่อผูเ้ดนิทาง (โปรดชาํระเตม็จาํนวน ขออนุญาตเกบ็ทีส่นามบนิ) สาํหรบัทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึ

พอใจชองลกูคา้ 

8. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบยีน  K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) โดยชาํระเพิม่ท่านละ  600

บาท (ไมส่ามารถคนืเงนิไดทุ้กกรณ)ี (บรษิทัดาํเนินการให ้ลงให ้2 ครัง้) 

9. ไมร่วมค่าตรวจ RT-PCR เมือ่ถงึประเทศเกาหล ีประมาณ 80,000 วอน (ทางผูจ้ดัทวัรจ์องให)้ 

*สาํคญัโปรดอ่าน ราคาและเง่ือนไขในการจองทวัร ์

► ทางบริษทัฯ ขอรบัมดัจาํ 10,000 บาท สาํหรบัการจองนับตัง้แต่วนัจองภายใน 3 วนั 

 กรณุาส่งสาํเนาหน้าพาสปอรต์ และเอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีครบถว้น Vaccinated Certificate และ International 

Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพรอ้ม) พรอ้มเอกสารชาํระมดัจาํค่าทวัร ์

- ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืชาํระ 25 วนัก่อนออกเดนิทาง กรณบีรษิทัฯจาํเป็นตอ้งออกตัว๋ก่อนท่านจาํเป็นตอ้งชาํระค่าทวัรส์่วนที่

เหลอืตามทีบ่รษิทักําหนดแจง้เท่านัน้ 

-กรณีจองทวัร ์14 - 21 ก่อนวนัเดินทาง และยงัไม่ได้ลงทะเบียน K-ETA จะต้องชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน และหาก

ก่อนวนัเดินทาง 14 วนั ไม่สามารถแสดงผล  K-ETA ผา่นและมีความประสงคย์กเลิกการเดินทาง บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ายกเลิก 10,000 บาท  

-กรณีจองทวัร ์7-14 ก่อนวนัเดินทางและยงัไม่ได้ลงทะเบียน K-ETA จะต้องชาํระค่าทวัรเ์ตม็จาํนวนและบริษทัฯ 

สงวนสิทธ์ิคืนค่าทวัรท์ุกกรณี 
เมื่อเจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มลูพรอ้มเงนิชาํระแลว้ ทางเจา้หน้าทีจ่ะจดัการนํารายชื่อพรอ้มขอ้มลูทัง้หมดไปทาํการจองสว่นเกีย่วขอ้งต่างๆ  (ไม่

สามารถปรบัเปลีย่นชื่อนามสกุลและผูเ้ดนิทางได)้ 

**สาํคญั** สาํเนาหน้าพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั

และจาํนวนหน้าหนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างสาํหรบัตดิวซ่ีาไมต่ํ่ากว่า 3หน้า) **กรณุาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษิทัมฉิะนัน้

ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํ 

• ราคาสาํหรบั 25 ท่านขึน้ไป การนัตีเดินทาง 20 ท่านออกเดินทาง พร้อมหวัหน้าทวัร ์

• หากตํ่ากว่ากําหนด  ตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงราคา  หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะชาํระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามความประสงค ์

• สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษน้ํีามนัหรอืภาษใีดๆ จากสายการบนิ คดิอตัรา ณ วนัที่ 

07/09/22 

*สงวนสทิธใินเรือ่งเทีย่วบนิและตารางบนิ ราคา และ รายการ เปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นได ้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

*กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิ

รวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เน่ืองจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยูน่อกเหนือความ
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ควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่า  ผูจ้ดัจะไม่

รบัผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ได ้ในทุกกรณ ี

ในกรณีท่ีเกิดเหตใุดๆ จนทาํให้คณะทวัรไ์ม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น ลกูคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กะทนัหนั ทางสายการบนิเรยีกทีน่ัง่คนืดว้ยเหตุผลของสายการบนิ ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและ

ช่วงเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ขอใหล้กูคา้ตระหนกัดวี่าเหตุการณ์ดงักล่าวถอืเป็นเหตุสุดวสิยัและเชื่อมัน่ว่าผูจ้ดัได้

พยายามอยา่งสุดความสามารถ  โดยลกูคา้จะไมย่กเหตุขอ้น้ีมาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆ กบับรษิทัฯ   หากลกูคา้ประสงคร์บั

เงนิคนื ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิ 

ตัว๋เครือ่งบนิสาํหรบัหมูค่ณะ 

**ตัว๋เครือ่งบนิหมูค่ณะ ไมส่ามารถล๊อกทีน่ัง่ได ้ทีน่ัง่ทีไ่ดอ้าจจะไมไ่ดน้ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกแถวทีน่ัง่บนเครือ่งบนิ

ได ้ซึง่เป็นไปตามระบบสุ่มภายในเงือ่นไขของสายการบนิดงักล่าว 

การเชค็อนิตัว๋เดนิทางทีเ่คาน์เตอรส์ายการบนิ  เงือ่นไข 

• เคาน์เตอรเ์ชค็อนิจะเปิดใหบ้รกิารก่อนเวลาเครือ่งออกสาม (3) ชัว่โมง เคาน์เตอร ์จะปิดใหบ้รกิารก่อนเวลาออก

เดนิทาง  (90) นาท ี ผูโ้ดยสารจาํเป็นตอ้งดาํเนินการใหเ้รยีบรอ้ยภายในระยะเวลาทีไ่ดร้ะบุไว ้ทัง้น้ีไมว่่าในกรณใีดๆ  

สายการบนิสงวนสทิธใินการปฏเิสธการเดนิทาง โดยไมม่กีารคนืเงนิค่า โดยสารทีท่่านไดช้าํระไปแลว้  

• ไมแ่สดงตนหรอืยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบนิ 

• ไมอ่าจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง  (เอกสารการเดนิทางทีช่าํรดุไมส่มบรูณ์จดัว่าเป็นเอกสารทีไ่ม่

ถูกตอ้ง)  

• สาํหรบัท่านตอ้งมตีราอนุญาตเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ (วซ่ีา) ซึง่จาํเป็นต่อการเดนิทางไปยงัสถานทีต่่างๆ   

หรอื  เอกสารการเจง้เขา้แจง้ออก   หรอื  เอกสารดา้นการทาํงาน Work Permit 

• กระทาํการประทุษรา้ยแก่พนกังานของสายการบนิ หรอืก่อใหเ้กดิความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอรข์องสายการบนิ หรอืดู

หมิน่ เหยยีดหยามพนกังานของสายการบนิไมว่่าโดยการกระทาํหรอืโดยวาจา 

• หากรฐับาลหรอืหน่วยงานอื่นไมอ่นุญาตใหท่้านเดนิทางหรอืขึน้เครือ่งบนิ 

• หากสายการบนิเหน็ควรว่าไมส่มควรแก่การเดนิทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรอืมลีกัษณะอาการทีเ่ป็นอนัตรายอยา่ง

เหน็ไดช้ดัในทางการแพทย ์และ/หรอื  หากสายการบนิเหน็ควรว่าไมเ่หมาะสมในการเดนิทางโดยเหตุผลทาง

การแพทย ์หรอืเงือ่นไขทางการแพทยข์องท่านอาจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอื่น 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และ ซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขกบัทางสายการบินและทางผูจ้ดัปลายทางเกาหลี จึงไม่มี

การคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดใด  

*กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร์ คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ* (ถา้ม)ี 

*ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม ค่าวซ่ีา และค่าใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ  

การคืนเงินทุกกรณี ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง จะตอ้งอเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงนิคนืทีท่าํการของผู้

จดัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อทาํเรือ่งขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนงัสอืมอบอํานาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบ

อํานาจ หลกัฐานการชาํระเงนิค่าบรกิารต่างๆ  และหน้าสมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น   
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- กรณลีกูคา้ถูกกรมแรงงานไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกนอกประเทศไทย หรอื เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง

เกาหล ี( ต.ม เกาหล ี) ปฎเิสธการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี เน่ืองดว้ยดุลพนิิจของเจา้หน้าที ่ทางบรษิทัฯ ไม่

สามารถคนืค่าทวัรไ์ด ้เน่ืองจากค่าใชจ้า่ยต่างๆมกีารจา่ยขาดไปหมดแลว้  

 *ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจาํตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม ค่าวซ่ีา และค่าใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 
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ข้อตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเท่ียวกบัเรา 

• จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่านัน้  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรท์ุกวนั แค่สมคัร

มาร่วมทวัรเ์พยีงเพื่อการใชต้ัว๋เครื่องบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทาง

บริษทัจะคิดค่าดาํเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 250USD  (ก่อนซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพื่อทางผูจ้ดั

จะไดค้ดิค่าบรกิารทีเ่หมาะสม)    หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรอืญาตหิรอืไปตดิต่อธุรกจิหรอืท่องเทีย่วอสิระ ทาํหลงัจากที่

รายการเสรจ็สิน้ในแต่ละวนัแลว้ ไม่เป็นเหตุทีท่างผูจ้ดั จะตดัการใหบ้รกิารท่านแต่อย่างใด  

• ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไม่ขายใหแ้ก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ หรอื มโีรคประจาํตวับางอย่าง หรอื ทอ้งอ่อนหรอืทอ้งแก่มาก หรอื มี

เดก็อายุ 1-2 ปี หรอื คนพกิาร หรอื พระภกิษุสงฆ ์หรอื นกับวช (ก่อนซือ้ทวัร ์จะตอ้งแจง้ เพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเรา

คาํนึงถงึความปลอดภยัและเพื่อสรา้งความสขุแก่คณะผูเ้ดนิทาง)   

• ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัท่านผูเ้ดนิทางทีม่คีวามประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลใีตเ้พื่อไปทาํงาน หรอืเพื่อการอื่นใดอนัมใิช่การ

ท่องเทีย่ว  

• การเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วในทุกการเดนิทางอาจเกดิการเปลีย่นแปลง   ดงัน้ี รายการท่องเทีย่ว เมนูอาหาร โรงแรมทีพ่กั 

รถทวัรใ์นแต่ละวนัทีไ่ดจ้ดัเตรยีมไว ้(ทัง้ช่วงนําเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดนิทางจรงิ) ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงหรอื

ปรบัปรุง  โดยพยายามทีจ่ะตามรายการสรุปใหต้รงมากทีส่ดุ หรอืในระดบั หรอืในคุณภาพทีใ่กลก้นัมากทีส่ดุ 

• ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรบัผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิกบัชวีติ ร่างกาย การเจบ็ปว่ย การถูกทาํรา้ย ความตาย อุบตัเิหตุต่างๆ  สญู

หายในทรพัยส์นิหรอือย่างอื่น การนดัหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฎวิตั ิ และอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม  

• กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ ( 

ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการ

เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เน่ืองจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์

หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้  โดยจะปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้จาํกดัความรบัผดิชอบของแต่ละสายการบนิ )  บรษิทั

ขนสง่  รถโดยสาร  เรอืบรกิาร หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร  ทีจ่ะสง่ผลทาํใหเ้สยีเวลาหรอืยกเลกิรายการท่องเทีย่วทวัรบ์างรายการ

หรอืทัง้หมด  ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้ค่าเสยีเวลา  ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ 

และค่าใชจ้่ายทีบ่รษิทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบว่า  ผูจ้ดัจะดาํเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์

สงูสดุแก่ลกูคา้ แต่จะไม่คนืเงนิ  

• มคัคุเทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านัน้     

• ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบั

ตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง กรมแรงงาน  การกระทาํทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย 

การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ    ไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่วบาง

รายการ เป็นตน้ 

• ขอความร่วมมอืในเรื่องความประพฤตขิองคนเดนิทางหากผูจ้ดัหรอืตวัแทนของประเทศทีท่่านไดเ้ดนิทางมา เดนิทางไปสู ่หรอืเดนิ

ทางผ่าน  เหน็ว่าผูโ้ดยสารประพฤตตินทีอ่าจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อผูเ้ดนิทางอื่นๆ หรอืทรพัยส์นิ หรอืขดัขวางการปฏบิตัหิน้าทีข่อง

เจา้หน้าที ่(ตวัแทน) หรอืไม่ปฏบิตัติามคาํชีแ้จงของเจา้หน้าที ่(ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามทีเ่หน็สมควรเพื่อป้องกนั

ไม่ใหค้วามประพฤตดิงักล่าวดาํเนินต่อไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร 

• การชอ้ปป้ิง การเลอืกซือ้ของนกัท่องเทีย่ว เป็นสว่นหน่ึงของการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะการท่องเทีย่วประเทศเกาหลใีต ้ซึง่เป็น

แหล่งชอ้ปป้ิงทีค่นไทยชื่นชอบ    โปรแกรมทวัรอ์าจจะมกีารรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานทีต่่างๆ โดยการเลอืกซือ้ของทุกอย่าง

เป็นเรื่องการตดัสนิใจสว่นตวัเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบทุกการซือ้ของท่าน 

• กระเป๋าลกูคา้ตอ้งยอมรบัในความเสีย่งของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลอืกซือ้ประกนัเพิม่ เกีย่วกบัสมัภาระกระเป๋า 

เพราะสายการบนิมกีาํหนดการจาํกดัความรบัผดิชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัรจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหาย สญูหาย ล่าชา้ 

อุบตัเิหตุ ทีเ่กดิจากกรณีใดๆ ทัง้สิน้  ซึง่ลกูคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกตทิุกฝา่ย เช่น คนขบัรถ   มคัคุเทศก ์หรอื หวัหน้าทวัร์   ถงึแม้
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จะพยายามในการดแูลและระวงัเรื่องสมัภาระกระเป๋าเดนิทางลกูคา้  ผูร่้วมเดนิทางตกลงปฏบิตัติามขอ้กาํหนดและเงือ่นไขการ

เดนิทางน้ีทุกประการและในกรณีมขีอ้พพิาท ใหถ้อืคาํตดัสนิของผูจ้ดัเป็นทีส่ ิ้นสดุ 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมดัจาํเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษทัฯ จะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ  

ของบริษทัฯ ท่ีได้ระบใุนรายการทวัรท์ัง้หมด** 

**ลงทะเบียนในครบ 3 ขัน้ตอนก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้** 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ผูจ้ดัลงทะเบียนให้ 

 ขัน้ตอนท่ี 2 ลงทะเบียน Q-CODE  

 ขัน้ตอนท่ี 3 ลงทะเบียนตรวจ RT-PCR  ท่ีเกาหลีโดยชาํระค่าบริการเพ่ิมท่ีสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี  

ท่านละประมาณ 80,000 วอน 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน K-ETA  เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านัน้!! 

ผูเ้ดินทางเข้าประเทศเกาหลีจะต้องได้รบัวคัซีนครบโดสแล้ว  

ผูเ้ดินทางต้องได้รบัวคัซีนท่ีรบัรองโดย  WHO 2 เขม็ ครบโดสไปแล้ว  14 วนั (สามารถเดินทางได้ในวนัท่ี  15) แต่

ไม่เกิน  180 วนั (1 เขม็สาํหรบัผูท่ี้ได้รบัวคัซีน  Johnson & Johnson) หรือผูท่ี้ได้รบัวคัซีน  3 เขม็  ** Pfizer, 

Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Sinopharm(Beijing), Sinovac, Covishield, Covaxin, 

Covovax สามารถเข้าไปท่องเท่ียวเกาหลีใต้ได้ **ผูท่ี้ได้รบัการฉีดวคัซีนสองชนิดท่ีแตกต่างกนัจะถือว่าได้รบัการ

ฉีดวคัซีนครบถ้วน** 

เตรียมพาสปอรต์และรปูถ่าย เพ่ือลงระบบ K-ETA 

 

ตวัอย่างการแสกนหน้าสาํเนาพาสปอรต์ ตวัอย่างการแสกนรปูถ่ายสีฉากหลงัเป็นสีขาว  

 
 

อา้งองิขอ้มลูภาพจาก  www.k-eta.go.kr 

ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย  
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ขัน้ตอนท่ี 1 ลงทะเบียนผา่นระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทางผูจ้ดัดาํเนินการ

ลงทะเบียนให้) ผูเ้ดินทางนําส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียน K-ETA **  ทัง้น้ีจะต้องทาํการส่งข้อมลูข้อ 1-3 มา

ให้ทางบริษทัเพ่ือทาํการลงทะเบียน K-ETA อย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง  (แนะนํา) ถึงแม้ว่าระบบจะแจ้งว่า

ล่วงหน้า 24 ชัว่โมง ** 

1. สาํเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกท่ีมีรปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟสเ์ป็นรปูภาพ (รปูถ่ายจากมือถือไม่

สามารถใช้ได้) มีอายกุารใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และมีหน้าว่างไม่ตํา่กว่า 

2 หน้า 

2. รปูถ่ายสีฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านัน้ ขนาด 1.5  x 2 น้ิว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน โดยสแกนไฟสเ์ป็น

รปูภาพ หน้าตรง เปิดหน้าผาก  เปิดใบห ู ไม่สวมใส่เคร่ืองประดบั  ไม่ใส่เส้ือสีขาวถ่ายรปู  ไม่สวมแว่นตา 

3. นําส่งแบบสอบถามข้อมลูเพ่ือการกรอกลงทะเบียน  K-ETA ตามความเป็นจริง และกอรกข้อมลูทุกข้อ

โดยละเอียด 

4. สาํเนาสติูบตัร  เฉพาะผูเ้ดินทางอายตุํา่กว่า 18 ปี  
 

หมายเหตุ :  กรณผีูเ้ดนิทางมลีงทะเบยีนอนุมตัใินระบบ  K-ETA และยงัมผีลบงัคบัใชไ้ดอ้ยู ่(ปกต ิ2 ปี ทุกครัง้ทีเ่ดนิ

ทางเขา้เกาหล ีตอ้งทาํการเปลีย่นทีอ่ยูห่รอืจดุประสงคก์ารเขา้ โดยแกไ้ขในระบบ K-ETA ตรงแกไ้ขขอ้มลู )  หากท่านมี

การเปลีย่นแปลงขอ้มลูเดมิ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ท่านจะตอ้งดาํเนินการลงใหมใ่นระบบ  

K-ETA ก่อนการเดนิทาง พรอ้มเสยีค่าธรรมเนียม ผูจ้ดัจะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยหรอืค่าเสยีหายใด หากท่านถูกปฎเิส

ธการออกบตัรโดยสารหรอืการเขา้ประเทศเกาหลใีต ้

ขัน้ตอนท่ี 2 ลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense)  

1. เอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนครบถ้วน มากกว่า 14 วนัเดินทาง Vaccinated Certificate และ  

International Vaccinated Certificate)   

2. ผูเ้ดินทางจาํเป็นต้องตรวจ ยืนยนัว่าไม่เป็นโรค COVID-19 ด้วยวิธี แบบ Antigen Test Kit (ATK) เป็น

เวลาไม่เกิน 24 ชม. ก่อนเดินทางถึงเกาหลี จากหน่วยงานท่ีรองรบัเท่านัน้ โดยในเอกสารใบรบัรองผล

การตรวจ (ภาษาองักฤษ ) ต้องระบ ุช่ือ-นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด ท่ีตรงตามหน้าพาสปอรต์ (ห้ามผิด

แม้แต่หน่ึงตวัอกัษรหรือตวัเลข) ในการยืนยนัผล โดยระบวุ่า “ NEGATIVE” หรือ “NOT DETECTED” 

เท่านัน้ ถ้าเอกสารระบวุ่า “INVALID” ไม่สามารถใช้ได้  และนํามาใช้ในการเชค็อินบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 

ณ เคาทเ์ตอรส์ายการบิน 

3. เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปี / ตัง้ครรภ ์/ ผูส้งูอาย ุ65 ปีขึ้นไป ท่ียงัไม่ได้รบัการฉีดวคัซีน จะต้องเดินทางพร้อม

ผูป้กครองท่ีฉีดวคัซีนครบ และต้องมีใบรบัรองผลตรวจเช่ือ  COVID-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) 

เป็นเวลาไม่เกิน 24 ชม.  

4. ผูท่ี้เคยได้รบัเช้ือ COVID-19 และหายจากโควิดแล้ว จะต้องมีเอกสารใบรบัรองท่ีระบผุลว่าไม่พบเช้ือ 

COVID-19 และใบรบัรองต้องมีอายไุม่เกิน 6 เดือน (นับตัง้แต่วนัท่ีออกจากโรงพยาบาลจนถึง ณ วนั

เดินทาง) โดยเอกสารต้องเป็นภาษาองักฤษ 

**ทัง้น้ีผูเ้ดินทางจะต้องทาํการส่งข้อมลูข้อ 1 มาให้ทางบริษทั 

ในรปูแบบไฟส ์PDF 14 วนัก่อนเดินทาง 

และข้อ 2 มาให้ทางบริษทัในรปูแบบไฟส ์PDF เพ่ือทาํการลงทะเบยีน Q CODE 24 ชัว่โมง 

ก่อนการเดินทาง** 
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ขัน้ตอนท่ี 3 ลงทะเบียนตรวจ RT-PCR ท่ีเกาหลี เม่ือเดินทางถึงประเทศเกาหลี  

1. เม่ือเดินทางถึงประเทศเกาหลี  ต้องทาํการตรวจ  ด้วยวิธี  Reverse Transcription Polymerase Chain 

Reaction (RT-PCR)  ท่ีสนามบิน.อินชอน.ประเทศเกาหลี   โดยผลตรวจเป็นลบ  จึงจะสามารถเดินทาง

ท่องเท่ียวได้  (บริษทับริการลงทะเบียนให้ท่าน โดยท่านชาํระค่าบริการเพ่ิมท่ีสนามบินอินชอน ประเทศ

เกาหลี ท่านละประมาณ 80,000 วอน) 
 

หมายเหต ุ :   เง่ือนไขและข้อปฏิบติัเก่ียวกบัการกกัตวัและการตรวจหาเช้ือโควิด-19 ของประเทศไทยและ

สาธารณรฐัเกาหลี สามารถปรบัเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัหน่วยงานของแต่ละประเทศ ทาง

บริษทัฯจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ 
 

 

**หากมีประวติัการเดินทางต่างประเทศ หรือติดเช้ือโควิคและหายแล้ว โปรดแจ้งก่อนจอง เพ่ือเชค็เง่ือนไข * 

 
 

ข้อมูลสาํคญัเก่ียวกบัการยื่นลงทะเบียน K-ETA ท่ีท่านควรทราบ 

1. หลงัจากทาํการยื่นลงทะเบียนเรียบรอ้ยแล้ว ผลการลงทะเบียนแบ่งออกเป็น 2 แบบดงัน้ี 

        แบบท่ี 1 Approved หมายถึง ผา่นการลงทะเบียน (มีอายุการใช้งานได้ 2 ปี ไม่จาํกดัจาํนวนครัง้ โดยแต่ละครัง้พาํนักได้ไม่

เกิน 90 วนั) แบบท่ี 2 Not Approved or Disapproved หมายถึง ไม่ผา่นการลงทะเบียน ไม่สามารถออกเดินทางได้ตัง้แต่

ประเทศต้นทาง  

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน  เน่ืองจากการพิจารณาเป็นไปตามเง่ือนไขหรอืกฏหมาย

ของประเทศนัน้ๆ โดยทางทีมเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองเป็นผูต้ดัสินช้ีขาด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
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แบบสอบถามข้อมูลเพ่ือการกรอกลงทะเบียน K-ETA 

ทุกทา่นกรณุากรอกขอ้มลูทุกขอ้โดยละเอยีดและเป็นจรงิ 

ท่านเคยมปีระวตั ิทาํผดิกฎหมายในเกาหลมีัย้ค่ะ⚠ ถา้เคย ! โปรดอยา่สมคัรลงระบบทะเบยีน K-ETA 

โปรดทราบ ! การลงทะเบยีนของอนุมตัเิขา้เกาหลผี่านระบบ K-ETA เป็นเพยีงแค่ตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้ในการขอเขา้

เกาหลไีมไ่ดก้ารการนัตยีนืยนัการเขา้ประเทศเกาหลใีตไ้ด ้100% ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของตม.เกาหลเีมือ่เดนิทางถงึ

ประเทศเกาหลใีต้ 

 
ท่านถอืสญัชาตอิื่นเพิม่เตมิ นอกจากสญัชาตไิทยหรอืไม ่         ใช่         ไมใ่ช่  ถา้ใช ้โปรดระบุสญัชาต ิ........................ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ปจัจบุนั พรอ้มคาํนําหน้านาม) ตามหน้าหนงัสอืเดนิทาง (ภาษาองักฤษ) 

......................................................................................................  

2. วนั-เดอืน-ปี เกดิ ...................................................... 3.  เพศ             ชาย           หญงิ 

4. สถานภาพ   โสด     สมรส         หยา่         หมา้ย          แยกกนัอยู ่         มบุีตรรว่มกนั 

5. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื (ไทย) ........................................ *หากไมม่เีบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื โปรดระบุเบอรม์อืถอืทีส่ะดวก 

6. อเีมล.์...........................................................................................  

7. อาชพีปจัจบุนั โปรดระบุอาชพีอยา่งชดัเจน เช่น เจา้ของบรษิทั ผูบ้รหิาร นกัเรยีน พนกังาน แมบ่า้น เกษยีณอาย ุ

อาชพีอสิระ ศลิปิน ดารา นกัรอ้ง เทรดเดอร ์กรรมการบรษิทั ผูจ้ดัการ ขา้ราชการ ..............................................  

8. เงนิเดอืน โปรดเลอืก        ตํ่ากว่า 200$        200-700$        700-1,300$        1,300-2,100$        2,100$ 

9. ชื่อบรษิทัทีท่าํงาน โปรดระบุอยา่งชดัเจน ......................................................................................  

10. เบอรโ์ทรทีท่าํงาน (จาํเป็น) …………………..............................................  

11. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศเกาหลใีต้              ไมเ่คย           เคย ......................... ครัง้ 

จดุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อ           ท่องเทีย่ว         อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................  

12. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่ประเทศเกาหล ีในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา            ไมเ่คย 

             เคย ..................... ครัง้ ประเทศ (กรณหีลายประเทศ) ประเทศทีเ่ดนิทางล่าสุด........................... 

      จดุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อ....................................................................  

13. มผีูเ้ดนิทางเขา้เกาหลดีว้ยหรอืไม ่            ไมม่ ี

             ม ีจาํนวน............. ท่าน  โปรดระบุชื่อ-นามสกุล และ วนัเดอืนปีเกดิ (สงูสุด 9 ท่าน) 
 

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

**สาํคญั!!  บรษิทัฯ จะลงทะเบยีนตามขอ้มลูและเอกสารทีผู่เ้ดนิทางส่งมาและระบุแจง้เท่านัน้ หากผูเ้ดนิทางแจง้ขอ้มลู

ผดิพลาดหรอืบดิเบอืนจากขอ้เทจ็จรงิ ถอืเป็นเรือ่งตอ้งหา้ม ซึง่อาจส่งผลต่อการลงโทษและการอนุมตัเิดนิทางเขา้เมอืง 

ตามกฎหมายและระเบยีบการของสาธารณรฐัเกาหลใีต ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิจ์ะไมร่บัผดิชอบทุกกรณ ี
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