
 
KOREA 5Days 3Nights 
ซุปตาร.์..จอมไถ สไลดส์ก ี

กําหนดการเดนิทางธนัวาคม 2565 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

 สมัผสัฤดหูนาวแรกสุดคลูและสนุกสดุมนัสไ์ปกบัการเลน่หมิะเกาหลที ีลานสก ี 
 ชม ช็อป ชมิ ไปกบั ไรส่ตรอเบอรร์ ีสดๆจากไรผ่ลใหญลู่กมหมึา! 
 เช็คอนิแลนดม์ารค์เกาหลโีซลทาวเวอรพ์รอ้มคลอ้งกญุแจรกัโรแมนตกิ 
 เขา้ชมสถานทสีําคญัมากประวตัศิาสตรแ์หง่เกาหลพีระราชวงัเคยีงบกกงุ 
 ชอ้ปปิงจใุจไปกบัตลาดเมยีงดงและเต็มอมิใหพุ้งกางกบัรา้นอาหารSTREET FOOD 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
(ไมม่รีาคาสาํหรบัเด็ก) พกัเดยีว 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2565 20,888 8,000 

01 – 05 ธนัวาคม 2565 24,888 8,000 

02 – 06 ธนัวาคม 2565 24,888 8,000 

03 – 07 ธนัวาคม 2565 24,888 8,000 

04 – 08 ธนัวาคม 2565 23,888 8,000 

05 – 09 ธนัวาคม 2565 21,888 8,000 

06 – 10 ธนัวาคม 2565 23,888 8,000 

 07 – 11 ธนัวาคม 2565 23,888 8,000 



 
 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถนิคนขบัรถทอ้งถนิตามทาํเนยีม ทา่นละ1,700 บาท/ทา่น/ทรปิ 

(ยกเวน้เด็กตํากวา่ 2 ขวบ)ทงันขีออนุญาตเก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิในวนัเช็คอนิ 

สาํหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

**ราคาเด็กตาํกวา่ 2 ขวบ (Infant)โปรสอบถามอกีครงั** 

 
วนัแรก      ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิ
22.30น. พรอ้มกนัที ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 เคานเ์ตอรF์ สาย

การบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ)โดยมีเจา้หนา้ทีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและนําท่านโหลด

08 – 12 ธนัวาคม 2565 23,888 8,000 

09 – 13 ธนัวาคม 2565 23,888 8,000 

10 – 14 ธนัวาคม 2565 22,888 8,000 

11 – 15 ธนัวาคม 2565 21,888 8,000 

12 – 16 ธนัวาคม 2565 20,888 8,000 

13 – 17 ธนัวาคม 2565 21,888 8,000 

14 – 18 ธนัวาคม 2565 22,888 8,000 

15 – 19 ธนัวาคม 2565 22,888 8,000 

16 – 20 ธนัวาคม 2565 22,888 8,000 

17 – 21 ธนัวาคม 2565 21,888 8,000 

18 – 22 ธนัวาคม 2565 21,888 8,000 

19 – 23 ธนัวาคม 2565 23,888 8,000 

20 – 24 ธนัวาคม 2565 27,888 8,000 

21 – 25 ธนัวาคม 2565 27,888 8,000 

22 – 26 ธนัวาคม 2565 27,888 8,000 

23 – 27 ธนัวาคม 2565 27,888 8,000 

24 – 28 ธนัวาคม 2565 27,888 8,000 

25 – 29 ธนัวาคม 2565 27,888 8,000 

26 – 30 ธนัวาคม 2565 27,888 8,000 

27 – 31 ธนัวาคม 2565 27,888 8,000 

28 ธ.ค. 2565 – 01 ม.ค. 2566 29,888 8,000 

29 ธ.ค. 2565 – 02 ม.ค. 2566  29,888 8,000 

30 ธ.ค. 2565 – 03 ม.ค. 2566  29,888 8,000 

31 ธ.ค. 2565 – 04 ม.ค. 2566  28,888 8,000 



สัมภาระ(ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทีนังบนเครืองเนืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิกรณี
ตอ้งการจองทนัีงจะมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิ) 

วนัทสีอง   ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน - ศูนยต์รวจ PCR-Test ทสีนามบนินานาชาตอินิชอน 
 ลานสก ี–THE GARDEN OF MORNING CALM 
02.45 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ณ ประเทศเกาหลีใตส้ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี

เอ็กซ ์(XJ)เทยีวบนิทXีJ700 
10.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศลุกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีเกาหลเีร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัวโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน
เพอืความสะดวกในการนัดหมายเวลา)เมอืผ่านเขา้ประเทศเกาหลใีตแ้ลว้นําท่านตรวจโควดิแบบRT-PCR 
Test ตามนโยบาย และกฏระเบยีบการเขา้ประเทศเกาหล ีทสีนามบนินานาชาตอินิชอน จากนันจงึนําท่าน
เดนิทางเทยีวเทียวไดต้ามปกต ิ(ค่าใชจ้า่ยในการตรวจโควดิ ประมาณ 80,000 วอน/ทา่น ราคา
ตรวจ RT-PCR Test ไมร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร)์ 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนู บลูโกก ิ
นําท่านไปสนุกกบัการเลน่สกบีนลานสกขีนาดใหญโ่ซนลานสกี
จะประกอบไปดว้ยเนนิสกมีอืใหม่และอกีเนินสําหรับคนทีเล่นสกี
จนชํานาญแลว้การเตรียมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกี
ผา้พันคอแว่นกันแดดเสอืแจ็คเก็ตกันนําหรือผา้ร่มและกางเกง
รัดรูปพรอ้มกบัรับฟังขอ้แนะนําและฝึกวธิกีารเลน่จากไกดท์อ้งถนิ
ก่อนลงสนามจริงทังนีเพือความปลอดภัยของผูเ้ล่นเองเป็น
สําคัญสําหรับคนทีชํานาญแลว้สามารถนังกระเชา้ขนึไปไดบ้น
เขาได*้ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกีสกีลฟิท์สโนวส์เลดสกีค่าเล่นรวมชุดแลว้ประมาณ 
50,000 วอน* 
หมายเหตุ : ปรมิาณของหิมะและการเปิดใหบ้ริการของลานสกขีนึอยู่กับความเอืออํานวยของสภาพ
อากาศในแตล่ะปีหากมหีมิะไม่เพยีงพอลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิารในกรณีทลีานสกไีม่สามารถเปิดบรกิาร
ทางบริษัทขอสงวนสทิธิทดแทนโปรแกรมONE MOUNT (SNOW PARK) สวนสนุกอกีหนึงแห่งที
น่าสนใจเมือเดนิทางไปเทียวเกาหลพีบกลับโลกแห่งลานนําแข็งและเล่นหมิะไดต้ลอด 365 วัน (ราคา
ทัวรนี์ไม่รวมคา่เขา้SNOW PARK ประมาณ 15,000 วอนหากท่านใดไม่ประสงคเ์ขา้สามารถเดนิชอ้ปปิง
บรเิวณรอบๆไดต้ามอธัยาศยั) 
จากนันนําท่านตนืตาตนืใจกับเทศกาลประดับไฟสุดอลังการประจําฤดูหนาวทีสวนTHE GARDEN OF 
THE MORNING CALMสวนนีไดร้ับฉายาของประเทศเกาหลทีีได ้
ชอืว่าเป็นดนิแดนแห่งความสงบยามเชา้สวนดอกไมท้ีงดงามและ
กวา้งใหญ่เปิดใหบ้รกิารแกนั่กท่องเทยีวตลอดทังปีโดยสวนนันตังอยู่
ในเขตเมืองในเมืองคาพยองดว้ยขนาดพืนทีกว่า330,000 ตาราง
เมตรโดยแบ่งพืนทีออกเป็นทังหมด6 สวนหลักคือHakyung 
Garden, Hometown House Garden, Bonsai Garden, 
Moonlight Garden, Sky Path และGarden of Eden เนืองจากสวน
แห่งนีเต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพรรณทีส่งกลนิหอมหวานอบอวลไป
ทัวทังสวนรวมถงึตน้สนมากมายทมีอบทัศนียภาพแห่งความงามทไีม่เหมือนทีไหนจงึถือไดว้่าเป็นสวรรค์
สําหรับคนทีชืนชอบการถ่ายภาพครอบครัวคู่รักและผูท้ีชืนชอบธรรมชาตทิีมักจะมาพักผ่อนรวมทัง
ถ่ายภาพสวยๆของทนีีเสมอทนีียังเป็นสถานทถี่ายทําในซรียีช์อืดงัYou're beautiful อกีดว้ย 

คํา    รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารเมนู บบิมิบบั 
ทพีกั  SAMWON PLAZA OR IBIS INSADONGหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 
วนัทสีาม ไรส่ตรอเบอรร์ ี- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์ ศูนยเ์วชสําอาง- ศูนยส์มุนไพรบาํรงุตบั 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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างเขา้สูไ่รส่ตรอเบอรร์ใีหท้่านไดช้มิสตรอเบอรร์สีดๆหวานฉําจากไร่นอกจากนีท่านยังสามารถซอืกลบัมา
ฝากคนทที่านรักทเีมอืงไทยไดด้ว้ย 

 



 

 

 
นําท่านเดนิทางสูส่วนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(Everland Theme Park)ถูกขนานนามว่าดสินีย์แลนด์
เกาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใหญ่ทีสุดของประเทศตังอยู่ท่ามกลางหุบเขาใหท้่านไดอ้สิระเทียวชม
ท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกทีนีท่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสือ
สามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสขุชมความน่ารักของ
หมีทีสามารถสอืสารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างดหีรือ
เขา้สู ่ด ินแดนแห่งเทพนิยายสวนสฤีดูซ ึงจะปลูก
ดอกไมเ้ปลยีนไปตามฤดูกาลอกีทังยังสามารถสนุก
กับเครืองเล่นนานาชนิดอาทิเช่นสเปซทัวร์รถไฟ
เหาะและหนอนสะบัดชมสวนดอกไมซ้งึกําลังบาน
สะพรังอวดสสีนัเต็มสวน(ทังนีขนึอยู่กบัสภาพอากาศ
มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป /  พฤษภาคม-
มถิุนายน : สวนดอกกหุลาบ / กรกฎาคม : สวนดอก
ทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สงิหาคม-กันยายน : 
สวนดอกลิลลี/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอก
เบญจมาศ)ชมกจิกรรมและการแสดงต่างๆทีจัดตาม
ตารางประจําวนัดว้ยบัตรเขา้ชมแบบONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครืองเล่นไม่จํากัดรอบเลอืกชมและ
เลอืกซอืชอ้บปิงในรา้นคา้ของทรีะลกึตา่งๆอย่างมากมาย 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนู คาลบ ีหมูยา่งเกาหล ี
นําท่านเดนิทางสู ่ ศูนยเ์วชสําอาง(Cosmetic Shop)ใหท้่านเลอืกซอืคอสเมตกิหลากยีหอ้คุณภาพที
ผูห้ญิงชาวเกาหลีทังสาววัยรุ่นไปจนกระทังสาวสวยสูงวัยแลว้ ผูห้ญิงเกาหลีใหค้วามสําคัญกับเรือง
ผวิหนา้คอ่นขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุม่บํารุงผวิพนืฐาน Skin Care และเครอืงสําอางผสมสมุนไพร 

จากนันนําท่านเดนิทางไปยังศูนยส์มุนไพรบํารุงตบั (HeotgeNamu)ตน้ไมช้นิดนีเจรญิเตบิโตในป่า
ลกึบนภูเขาทีปราศจากมลภาวะและสูงเหนือระดับนําทะเล50-800 เมตรชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมนํามา
รับประทานเพือช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรงป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทําลายจากการดมืแอลกอฮอล์
กาแฟบุหรสีารตกคา้งจากอาหารและยา 

คํา    รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารเมนู จมิดกั 
ทพีกั  SAMWON PLAZA OR IBIS INSADONG หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
วนัทสี ี ศูนยโ์สม - ศูนยนํ์ามนัสนเข็มแดง–โซลทาวเวอร–์ พระราชวงัเคยีงบกกงุ - ดวิตฟีร ี
ตลาดเมยีงดง 
เชา้ รบัประทานอาหาร เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชมศูนยโ์สม (Ginseng)ซงึรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีมีอายุ 6 ปีซงึถือว่าเป็นโสม
ทมีคีณุภาพดทีีสุดชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซอืโสมทีมีคุณภาพดทีีทีสุดและราคาถูก
กวา่ไทยถงึ 2 เท่าเพอืนําไปบํารุงร่างกายหรอืฝากญาตผูิใ้หญ่ทที่านรักและนับถอื 

นําท่านชมศูนยนํ์ามนัสนเข็มแดง (Red Pine)เป็นผลติภัณฑท์ีสกัดจากนา้มันสนมีสรรคุณช่วยบํารุง
ร่างกายลดไขมันชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกายไดเ้ป็นอย่างด ี

นําท่านเดนิทางสู ่แลนดม์าร์คของกรุงโซลโซลทาวเวอร(์Namsan Tower)หรอื Seoul Tower
หอคอยทีอยู่บนยอดเขานัมซาน เป็นสัญลักษณป์ระจําเมืองหลวงของเกาหลีใต ้ผูค้นนิยมมาเดนิออก
กําลังกาย เพราะเป็นทีทีรณรงคเ์รืองการลดควันพษิ จํากัดการใชร้ถในการขนึเขา รถโดยสารก็เป็น
พลงังานไฟฟ้า วยัรุ่น หนุ่มสาว และนักท่องเทยีวนยิมมาคลอ้งกญุแจคูร่กัเป็นจํานวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

เทยีง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมนู ไกตุ่๋นโสม 
นําท่านเขา้ชม พระราชวงัเคยีงบกกุง (Gyeongbokgung Palace)พระราชวังหลักแห่งแรกของ
ราชวงศโ์ชซอน ตงัอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาบุกฮนัซาน ในกรุงโซล ปัจจุบันกลายเป็นสถานทที่องเทยีว 
สามารถเขา้ไปถ่ายรูปชมความงดงาม ศกึษาประวัตศิาสตร ์ทังคนเกาหล ีและต่างชาต ินิยมใส่ชุดฮันบก
และเขา้ไปเดนิชม ตําหนักตา่งๆ พรอ้มกบัถ่ายรูปใหเ้ขา้กบับรรยากาศดา้นในอกีดว้ย 



 

 

จากนันนําท่านแวะ ดวิตฟีร(ีDuty Free)ช็อปปิงแหล่งปลอดภาษี 
สนิคา้แบรนดเ์นม อาท ินาฬกิา ,แวน่ตา,เครอืงสําอาง,กระเป๋า,กลอ้ง
ถ่ายรูปหรือจะเป็นนําหอม เครืองสําอางแบรนดช์ันดัง ต่างๆ อาท ิ
Sulwhasoo, DKNY, Shiseido, Dior  

 นําท่านชอ้ปปิงตลาดดังทีสุดของเกาหล ีตลาดเมยีง
ดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากท่านตอ้งการทราบว่า
แฟชันของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วลํานําสมัยเพียงใด
ท่านจะตอ้งมาทีเมียงดงแห่งนีพบกับสนิคา้วัยรุ่นอีก
มายใหท้่านไดเ้ลอืกซอืซงึราคาถูกกวา่ทเีมอืงไทย 2-3 
เท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา   อสิระรบัประทานอาหารคําตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมยีงดง 
ทพีกั  BENIKEA THE BLISS HOTEL INCHEONหรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
วนัทหีา้ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต-ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน - ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิ
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําท่านชอ็ปปิงละลายเงนิวอนที ณ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตมีสนิคา้ต่างๆมากมายใหเ้ลอืกซอืหาเป็นของฝาก 

เชน่ กมิจ ิบะหมกีงึสําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคยีว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทรีะลกึตา่งๆ 

 

 

 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอนเพอืเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

11.15 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมูโิดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ)เทียวบนิ
ทXีJ701 

15.05 น.เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้อันเนืองมาจากเหตุการณ์ต่างๆทีอาจเกดิขนึจากเหตุสุดวสิัยเช่นเหตุการณ์ทางธรรมชาตกิารเมืองสภาพ
การจราจรทังทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมรวมไปถงึสภาพอากาศทไีม่เออือํานวยทังนีทาง
เราจะคํานึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสําคัญและการบรกิารของรถบัสนําเทียว ตามกฎหมาย 
สามารถใหบ้รกิารวนัละ 12 ชวัโมง มอิาจเพมิเวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 
ทังนีขนึอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนันๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนเวลาท่องเทียวตาม
สถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตสุําคญั : 

เนืองจากเป็นการจองทัวรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีทําใหไ้ฟลท์บนิล่าชา้หรือเปลยีนแปลง
เวลาบนิหากท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรือหลังจากการเดนิทางโปรดสํารองเวลาใน
การจองตวัเครอืงบนิไวอ้ย่างตํา4-5 ชวัโมงทังนีเพอืประโยชนข์องตวัท่านเองทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย
ทเีกดิขนึในสว่นของตวัเครอืงบนิทไีม่เกยีวขอ้งกบัโปรแกรมทัวร ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตัว) ไปและกลับพรอ้มคณะชนัประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและคา่ภาษีนํามันทุกแห่งกรณีตอ้งการอพัเกรดUPGRADE หรือเปลยีนแปลงบัตรโดยสารไม่ว่าเทียว
ใดเทยีวหนงึกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครืองบนิสายการบนิAIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า
สมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิโดยมนํีาหนักไม่เกนิ 20 กก. (1 ชนิ) และถอืขนึเครอืงบนิไดนํ้าหนักไม่เกนิ 7 กก. 
(ไม่จํากดัจํานวนชนิแตท่ังนีเจา้หนา้ทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตามเงือนไขของสายการบนิ) 
** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 
 คา่โรงแรมทพีักระดบัมาตรฐานตามรายการทีระบุ (พัก 2-3 ท่านต่อหอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟรก์ารแข่งขัน

กฬีาหรอืกจิกรรมอนืๆททํีาใหโ้รงแรมตามรายการทรีะบุเต็มทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนโรงแรม
ทพีักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานึงถงึประโยชน์ของ
ลกูคา้เป็นสําคญั 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการทรีะบุ    
 คา่อาหารตามรายการทรีะบโุดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม 
 คา่บรกิารนีรับเฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยเท่านัน 
 คา่เบยีประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทยีว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 
 คา่ลงทะเบยีนK-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) เขา้ประเทศเกาหล ี1 ครังทางบรษัิท

ดําเนนิการลงทะเบยีนใหก้รณีลงทะเบยีนไม่ผ่านทางบรษัิทขอหักคา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิเชน่กรณีจ่ายคา่
ตวัแลว้ 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครืองดมื ค่าซักรีด ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทมีไิดร้ะบุในรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเกาหลสีําหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืนรอ้งขอวซี่าอกีครัง (เนืองจาก

ทางเกาหลไีดป้ระกาศยกเวน้การยนืวซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยสําหรับผูท้ปีระสงคพํ์านักระยะสนัในประเทศ
ไม่เกนิ 90 วนั) 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเกาหลสีําหรับชาวตา่งชาต ิ 
× คา่ธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกวา่ทสีายการบนินันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 
× คา่ภาษีนํามัน ทสีายการบนิเรยีกเก็บเพมิ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิไปแลว้ 
× ภาษีมูลคา่เพมิ 7 %  
× ภาษีหัก ณ ทจี่าย 3 % 

สําคญัมาก  : 

 อัตรานีเฉพาะนักทอ่งเทยีวทถีอืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน กรณีถอืหนังสอืเดนิทางต่างประเทศ 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บค่าธรรมเนียมเพมิจากราคาทัวร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงนิ
ไทยประมาณ 3,500 บาท) 

 กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปสว่นตัว กรุ๊ปเหมาทสีถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธุรกจิ
ขายตรงเครอืงสําอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาต ิหรอืคณะทตีอ้งการใหเ้พมิสถานทขีอดูงาน 
กรณุาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กับเจา้หนา้ทเีพอืทําราคาใหใ้หมท่กุครัง 

 กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ - ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ทงั
จากทดีา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทจีะเกดิขนึตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ี
ทา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

 ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พนืเมอืงของรัฐบาลเกาหลรี่วมกับการท่องเทียวเกาหลใีนนาม
ของรา้นรัฐบาล ซงึจําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมผีลกับราคาทัวร ์ จงึอยากเรยีน
ชแีจงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งแวะชม จะซอืหรอืไมซ่อืขนึอยูก่ับความพอใจ
ของลูกคา้เป็นหลัก และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาล ขอสงวนสทิธใินการ
เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 100 USD / ทา่น /รา้น 



× คา่ใชจ้่ายในการตรวจ RT-PCR หรอื ATK ทปีระเทศไทย เพอืแสดงผลเมอืเดนิทางถงึเกาหล ี(เงอืนไขอาจมี
การเปลยีนแปลงตามสถานการณ์) 

× ค่าใชจ้่ายในการตรวจ RT-PCR ทีประเทศเกาหลี ราคาประมาณ 80,000 วอน(เงอืนไขอาจมีการ
เปลยีนแปลงตามสถานการณ์) 

× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,700 บาท/ทา่น/ทรปิ, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของ
ทา่น(ทงันขีออนุญาตเก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิในวนัเช็คอนิ) 

 
 

เดนิทางขนึตํา 25 ทา่นต่อกรุ๊ปหากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจะ
ชําระค่าบรกิารเพมิเพือใหค้ณะเดนิทาง ทางเรายนิดทีีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวนัอนืตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ
ลว่งหนา้  
เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ: 

 มดัจําทา่นละ 10,000 บาทภายหลังจากทีท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน
เดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ชําระมัดจําตามทกํีาหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู ่

 หากชําระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงอืนไข 

 เมอืท่านชําระเงนิไม่วา่จะทังหมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือนไขและขอ้ตกลงต่างๆที
ไดร้ะบุไวท้ังหมดนีแลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุอืพนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 ส่งรายชอืสํารองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งสําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งสําเนา
หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจาก
ความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกลุ และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิทงัสนิ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่าง
ตํา 2 หนา้หากไม่มันใจโปรดสอบถาม 

เงอืนไขยกเลกิการจอง : 

 เนืองจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตงัแต ่30 วนัขนึไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ  
ในกรณีทวีนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงิน 50%ของค่าทัวร ์หรือหักค่าใชจ้่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตัว
เครอืงบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจําเป็นอนืๆ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิคา่ทัวรท์ชีําระแลว้ทังหมด  
 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบ และ คนื

ค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทังสนิ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลยีนแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลยีนชอื) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทอีอกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบรษัิทขอ
สงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ทังนีขึนอยู่กับช่วงพีเรียดวันทีเดินทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นสําคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลยีนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลอืนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการหักค่าใชจ้่าย
การดําเนนิการตา่งๆ ทเีกดิขนึจรงิสําหรับการดําเนนิการจองครังแรก ตามจํานวนครังทเีปลยีนแปลง ไม่วา่กรณี
ใดๆทังสนิ 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 25
ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  



5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสูญหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง  

6. เมอืท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด  

7. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนึง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเขา้พักโดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี / 
ปลอดบุหรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนีขนึอยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้

9. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทางไปในพีเรียดวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือวางแผนการเดนิทางใหม่อีกครัง ทังนี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อ
เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษทุกครังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลยีนแปลงไดก้รณีทีท่านตอ้งออกบัตรโดยสาร
ภายใน (ตวัภายในประเทศ เชน่ ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) 

10. กรณีทีท่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตัวภายในประเทศ เช่น ตัวเครืองบนิ , ตัวรถทัวร์ , ตัวรถไฟ) กรุณา
ตดิตอ่สอบถามเพอืยนืยันกบัเจา้หนา้ทีก่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทีสามารถเลอืนวันและเวลา
เดนิทางได ้เพราะมีบางกรณีทีสายการบินอาจมีการปรับเปลยีนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ ทังนีขนึอยู่กบัฤดกูาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน สงิสําคญั ท่าน
จําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพอืเช็คอนิกอ่นเครอืงบนิ อย่างนอ้ย 3 ชวัโมง โดยในส่วนนีหากเกดิความเสยีหายใดๆ
บรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเกดิขนึใดๆทังสนิ  (กรณีทีท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนือสัตว ์
หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ) 

11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

12. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเท่านัน 

13. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู ้
เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทยีว อนัเนืองมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

14. อตัราทัวรนี์ เป็นอตัราสําหรับบัตรโดยสารเครอืงบนิแบบหมู่คณะ (ตวักรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลอืนไฟลท์ วัน ไป 
หรอื กลบัสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน หากตอ้งการเปลยีนแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 

15. ทางบรษัิทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไม่รูจ้ักกันมาก่อน เช่น กรณีทีท่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้ง
ชําระคา่หอ้งพักเดยีวตามทรีะบ ุ

16. สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเกาหล ีหรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทํา
ใหเ้วลาในการท่องเทยีวและ ชอ็ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการ
บรหิารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเร่งรบี เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม 

17. สําหรับลกูคา้ทเีดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งสําหรับ 3 ท่าน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิไดใ้นบางกรณี ขนึอยู่
กบัโรงแรมทีคณะนันๆพักว่ามีหอ้งรอบรับสําหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจําเป็น
จะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพมิ (พักเดยีว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทมีอีายุตํากวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

18. ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสโีมงเย็นก็จะเรมิมดืแลว้ สถานทที่องเทียว
ตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานทีท่องเทียว
กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลนืไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ทีสามารถ
เดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืงตา 

19. กรณีทีท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมือง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจะเกดิขนึตามมา 
และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนงึ 

20. หากวันเดินทาง เจา้หนา้ทีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 
(พาสปอรต์) ของท่านชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง มีหนา้ใดหนา้หนึงหายไป มี
กระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสนิ 
ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทดีา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีชํารุด 
กรุณาตดิตอ่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ 
และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได ้
สง่เอกสารมาทบีรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทยีังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตวัเครอืงบนิ) ท่านสามารถเปลยีนแปลงไดไ้ม่
มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัวเครืองบิน) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรียกเก็บ
คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่นใหญ่ตวัเครอืงบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน 
ทังนีขนึอยู่กบักระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ 



21. เกยีวกบัทนัีงบนเครอืงบนิ เนืองจากบัตรโดยสาร (ตวั) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธใินการเลอืกทีนังบนเครืองบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ
พยายามทสีดุใหท้่านไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุ  

22. ขอ้มูลเพมิเตมิเกยีวกบัหอ้งพักในโรงแรมทพีัก เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน 
จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดียว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน 
(TRIPLE) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชนักนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

23. เมอืท่านชําระเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทางบรษัิทฯแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึงก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงอืนไขขอ้ตกลงทังหมดนีแลว้ ** 

24. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั 
25. สําหรับผูเ้ดนิทางทอีายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
เอกสารทตีอ้งเตรยีมกอ่นเดนิทางสูป่ระเทศเกาหล ี

1. Passportจะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขนึไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างตํา 2 หนา้ 
2. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเกาหลจีะตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโดสแลว้อยา่งนอ้ย14วนักอ่นการเดนิทางและเข็ม

ลา่สดุทฉีีดตอ้งไม่เกนิ6เดอืนหากเกนิ6เดอืนตอ้งฉีดเข็มท3ี 
3. เด็กอายุตํากวา่12ขวบ / ตงัครรภ ์/ ผูสู้งอาย6ุ5ปีขนึไปทยีงัไมฉ่ดีวคัซนีจะตอ้งเดนิทางพรอ้ม

ผูป้กครองทฉีีดวคัซนีครบและตอ้งมผีลตรวจเป็นลบแบบRT-PCR ภายใน48ชวัโมงหรอืผลตรวจทเีป็นลบ แบบ 
ATK ภายใน 24 ชวัโมงกอ่นการเดนิทางผลตรวจตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน 

4. ผูท้หีายจากโควดิ-19แลว้ตอ้งมใีบรับรองแพทยไ์ม่เกนิ6เดอืนนับตงัแตว่นัทอีอกจากโรงพยาบาลจนถงึวนั
เดนิทางใบรับรองแพทยต์อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน 

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

โดยตอ้งไดร้ับเอกสารจากลกูคา้ดงันี)ควรเผอืเวลาในการพจิารณาอย่างนอ้ย10-14วนั 
เอกสารในการลงทะเบยีน 
- หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทเีหลอือายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืนมีหนา้ว่างคู่ทียังไม่ประทับตรา 2 
หนา้ขนึไปโปรดตรวจดอูย่างละเอยีดสแกนภาพเป็นJPG หรอืJPEGเท่านัน 
- รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2 นิวฉากหลังตอ้งเป็นพืนสขีาวถ่ายไม่เกนิ 3 เดอืนแสกนภาพเป็นJPG หรือJPEG
เท่านัน 

7. ตอ้งมผีลตรวจเป็นลบแบบRT-PCR ภายใน48ชวัโมงกอ่นการเดนิทางเพอืแสดงผลตอนเช็คอนิณเคา้ท์
เตอรส์ายการบนิผลตรวจตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านันหรอื ผลตรวจเป็นลบแบบATKภายใน24ชวัโมง
กอ่นการเดนิทางผลตรวจตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านัน 

8. ลงทะเบยีนQ CODE(ทางบรษัิทดําเนนิการลงทะเบยีนใหโ้ดยตอ้งไดร้ับเอกสารจากลกูคา้ดงันี) 
เอกสารในการลงทะเบยีน 
- ผลตรวจทเีป็นแบบRT-PCR ภายใน48ชัวโมงหรือผลตรวจทีเป็นลบ แบบ ATK ภายใน 24 ชัวโมงก่อนการ
เดนิทางผลตรวจตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านันและสแกนภาพเป็นJPG หรอืJPEGเท่านัน 
- เอกสารรับรองการฉีดวัคซนี Vaccinated Certificate (วัคซนีพาสปอรต์ หรือใบรับรองในหมอพรอ้มทีเป็น
ภาษาองักฤษ)สแกนภาพเป็นJPG หรอืJPEGเท่านัน 

9. ลงทะเบยีนตรวจPCR ทเีกาหล(ีทางบรษัิทดําเนนิการลงทะเบยีนใหโ้ดยคา่ตรวจไม่ไดร้วมอยู่ในราคาทัวร)์คา่
ตรวจประมาณ 80,000วอน 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 
เอกสารทคีวรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้
เฉพาะนกัทอ่งเทยีวทมีาทอ่งเทยีวโดยสุจรติเทา่นนัทผีา่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการทํางานประจําของนักท่องเทียว ซงึสมควรทีนําตดิตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร 
จดหมายรับรองการทํางานภาษาองักฤษ ระบุตําแหน่ง เงนิเดอืน  

2. กรณีททีา่นเป็นเจา้ของกจิการกรุณาเตรยีมสําเนาหนังสอืจดทะเบยีนทมีชีอืทา่นพรอ้มเซน็รับรองสําเนา 
3. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเทียวประเทศเกาหลสีมควรทีจะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ 300

เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดติคารด์) หากมีบัตร
เครดติตา่งประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งนําตดิตัวไป
ดว้ยหรอืหลกัฐานการเงนิอนืใดทจีะแสดงใหเ้จา้หนา้ททีราบวา่ท่านคอืนักท่องเทยีว 

4. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองจากสถานศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ และควรเดนิทางกับ
ผูป้กครอง เช่น บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีมีนามสกุลเดยีวกัน (สําหรับผูเ้ดนิทางทีอายุไม่ถงึ 18 ปีและไม่ได ้
เดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้ง ขอจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมา
ดว้ย) 



5. หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหม่หรอืนําตดิตวัไปดว้ย   
6. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักท่องเทยีว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 
7. เมือเดนิทางถงึประเทศเกาหล ีตอ้งทําการตรวจRT-PCR ทีประเทศเกาหล ีหากผลตรวจออกเป็นลบ จึง

สามารถท่องเทยีวไดป้กต(ิคา่ตรวจไม่รวมอยู่ในราคาทัวร ์ราคาประมาณ 80,000 วอน) 

ขอ้มลูในการลงทะเบยีนK-ETA 

**กรณุากรอกเอกสารเป็นภาษาองักฤษเทา่นนั** 

กรณูากรอกรายละเอยีดใหค้รบทุกขอ้เพอืความสะดวกในการลงทะเบยีน 

หากทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้นทางบรษิทัฯไมส่ามารถลงทะเบยีนใหท้า่นได ้

1. ชอื-นามสกลุ (ตามหนา้พาสปอรต์)........................................................................................................ 
2. เพศ   ชาย  หญงิ 
3. สถานภาพ   โสด  สมรส  หย่า   หมา้ย 
4 .  วั น / เ ดื อ น / ปี เ กิ ด
................................................................................................................................. 
5 .  เ ล ข บั ต ร ป ร ะ ช า ช น
.............................................................................................................................. 
6. เลขพาสปอรต์......................................วนัทอีอก..............................วนัหมดอาย.ุ.................................. 
7. เบอรโ์ทรศพัท.์................................................................................................................................. 
8. E-mail............................................................................................................................................ 
9. อาชพี พนักงานบรษัิท  เจา้ของกจิการ  นักเรยีน/นักศกึษา  วา่งงาน 
1 0 .  ชื อ ส ถ า น ที ทํ า ง า น  ( ก รุ ณ า ร ะ บุ ตํ า แ ห น่ ง ง า น ) / ส ถ า น ศึ ก ษ า 
.......................................................................... 
11. ทอียูส่ถานททํีางาน/สถานศกึษา......................................................................................................... 
12. เบอรโ์ทรสถานททํีางาน/สถานศกึษา................................................................................................... 
13 . ร า ย ไ ด ้ ต่ อ เ ดื อ น
................................................................................................................................ 
14. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศเกาหลหีรอืไม ่
 ไม่เคย 
 เคย จํานวนครัง................... จุดประสงคใ์นการเดนิทาง.................................................................... 
15. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศอนืทไีม่ใชป่ระเทศเกาหลหีรอืไม่ 
 ไม่เคย 
 เคย จํานวนครัง................... จุดประสงคใ์นการเดนิทาง.................................................................... 

กรณุากรอกขอ้มูลทเีป็นความจรงิเทา่นนั หากทา่นใหข้อ้มูลเท็จทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ 
 
 

การลงทะเบยีนK-ETA เป็นสว่นนงิในการคดักรองคนเขา้ - ออกเกาหลเีทา่นนั 
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะมกีารคดักรองอกีครงัการลงทะเบยีนK-ETA ไมไ่ดเ้ป็นการการนัดวีา่

จะตอ้งผา่นดา่นหากไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ไมส่ามารถยกรอ้งเงนิคนืไดท้กุกรณี 
 

เอกสารในการลงทะเบยีน 
1. หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทเีหลอือายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืนมหีนา้วา่งคูท่ยีังไม่ประทับตรา 2 หนา้ขนึ

ไปโปรดตรวจดอูย่างละเอยีดสแกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เทา่นนั 
2. รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 2 นวิฉากหลงัตอ้งเป็นพนืสขีาวถ่ายไม่เกนิ3เดอืนสแกนภาพเป็น JPG หรอื JPEGเทา่นนั 
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