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KOREA 5Days 3Nights  

 
 

สมัผสัฤดหูนาวแรกสุดคูลและสนุกสุดมนัสไ์ปกบัการเล่นหมิะเกาหลทีี ่ลานสก ี

ชม ชอ็ป ชมิ ไปกบั ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่สดๆจากไรผ่ลใหญ่ลูกมหมึา! 

เชค็อนิแลนดม์ารค์เกาหล ีโซลทาวเวอร ์พรอ้มคลอ้งกญุแจรกัโรแมนตกิ 

เขา้ชมสถานทีส่ าคญัมากประวตัศิาสตรแ์ห่งเกาหล ีพระราชวงัเคยีงบกกงุ 

ชอ้ปป้ิงจใุจไปกบั ตลาดเมยีงดง และเต็มอิม่ใหพุ้งกางกบัรา้นอาหาร STREET FOOD 
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**ราคาเด็กต ่ากวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 

 

ราคาไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนียม ทา่นละ 1,700 บาท/ทา่น/ทรปิ 

(ยกเวน้เด็กต ่ากว่า 2 ขวบ) ท ัง้นี ้ขออนุญาตเก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิในวนัเชค็อนิ 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

วนัแรก     ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

22.30 น.   พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร ์

เอเชยีเอ็กซ ์(XJ) โดยมีเจา้หน้าทีค่อยจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางและน าท่านโหลดสมัภาระ (ขอสงวนสิทธิ ์

ในการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ กรณีตอ้งการจองทีน่ั่งจะมีค่าใชจ่้าย

เพิม่เตมิ)  

วนัทีส่อง   ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน - ศูนยต์รวจ PCR-Test ทีส่นามบนินานาชาติอนิชอน  

  ลานสก ี– THE GARDEN OF MORNING CALM 

02.45 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน ณ ประเทศเกาหลีใต ้สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

เทีย่วบนิที ่XJ700  

10.05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีเ่กาหลเีรว็กว่าเมืองไทย 2 ช ัว่โมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพือ่ความสะดวก

ในการนัดหมายเวลา) เมือ่ผ่านเขา้ประเทศเกาหลใีตแ้ลว้ น าท่านตรวจโควดิแบบ RT-PCR Test ตามนโยบาย 

และกฏระเบียบการเขา้ประเทศเกาหล ีที่สนามบินนานาชาติอินชอน จากนั้นจึงน าท่านเดนิทางเที่ยวเทีย่วได ้

ตามปกต ิ(ค่าใชจ้า่ยในการตรวจโควดิ ประมาณ 80,000 วอน/ท่าน ราคาตรวจ RT-PCR Test ไม่รวมอยู่ใน

โปรแกรมทวัร)์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บลูโกก ิ

 น าท่านไปสนุกกบัการเล่นสกีบน ลานสกขีนาดใหญ่ โซน

ลานสกีจะประกอบไปดว้ยเนินสกีมือใหม่  และอีกเนิน

ส าหรบัคนทีเ่ล่นสกีจนช านาญแลว้ การเตรยีมตวัก่อนเล่น

สกีควรเตรยีม ถุงมือสกี ผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เสือ้แจ็ค

เก็ตกนัน ้า หรอืผา้ร่ม และกางเกงรดัรูป พรอ้มกบัรบัฟัง

ขอ้แนะน า และฝึกวธิกีารเล่นจากไกดท์อ้งถิน่ก่อนลงสนาม

จริง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู เ้ล่นเองเป็นส าคัญ 

ส าหรบัคนที่ช านาญแลว้ สามารถนั่ งกระเชา้ขึน้ไปไดบ้น

เขาได ้*ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าอุปกรณก์ารเล่นสกี สกลีฟิท ์

สโนวส์เลด สก ีค่าเล่นรวมชดุแลว้ประมาณ 50,000 วอน* 

วนัเดนิทาง 2565 ราคาผูใ้หญ่ (ไม่มรีาคาส าหรบัเด็ก) พกัเดีย่ว 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. / 12 – 16 ธนัวาคม  20,888 8,000 

01–05 / 02-06 / 03-07 ธนัวาคม  24,888 8,000 

04–08 / 06-10 / 07-11 / 08-12 / 09-13 / 19-23 ธนัวาคม  23,888 8,000 

05–09/ 11-15 / 13-17 / 17-21 / 18-22 ธนัวาคม  21,888 8,000 

10–14 / 14-18 / 15-19 / 16-20  ธนัวาคม  22,888 8,000 

20–24 / 21-25 / 22-26 / 23-27 / 24-28 / 25-29 / 26-30 / 

27-31 ธนัวาคม  
27,888 

8,000 

28 ธ.ค. 2565 – 01 ม.ค. 2566 / 29 ธ.ค. 2565 – 02 ม.ค. 2566 

30 ธ.ค. 2565 – 03 ม.ค. 2566 
29,888 

8,000 

31 ธ.ค. 2565 – 04 ม.ค. 2566  28,888 8,000 
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หมายเหตุ : ปรมิาณของหิมะ และการเปิดใหบ้รกิารของลานสกี ขึน้อยู่กบัความเอือ้อ านวยของสภาพอากาศในแต่ละปี 

หากมีหมิะไม่เพียงพอลานสกีอาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีทีล่านสกไีม่สามารถเปิดบรกิาร ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธทิดแทนโปรแกรม ONE MOUNT (SNOW PARK) สวนสนุกอกีหน่ึงแห่งทีน่่าสนใจเมื่อเดนิทางไปเที่ยว

เกาหล ีพบกลบัโลกแห่งลานน ้าแข็ง และเล่นหมิะไดต้ลอด 365 วนั (ราคาทวัรนี์ไ้ม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK 

ประมาณ 15,000 วอน หากท่านใดไม่ประสงคเ์ขา้ สามารถเดนิชอ้ปป้ิงบรเิวณรอบๆไดต้ามอธัยาศยั) 

จากนั้นน าท่านตืน่ตาตืน่ใจกบัเทศกาลประดบัไฟสุดอลงัการประจ าฤดูหนาวที่สวน THE GARDEN OF THE 

MORNING CALM สวนนี้ไดร้บัฉายาของประเทศเกาหลี

ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นดนิแดนแห่งความสงบยามเชา้ สวนดอกไมท้ี่

งดงามและกวา้งใหญ่ เปิดใหบ้รกิารแก่นักท่องเที่ยวตลอด

ทัง้ปี โดยสวนนั้นตัง้อยู่ในเขตเมืองในเมืองคาพยอง ดว้ย

ขนาดพื ้นที่กว่า 330,000 ตารางเมตร โดยแบ่งพื ้นที่

ออกเป็นทั้งหมด 6 สวนหลักคือ  Hakyung Garden, 

Hometown House Garden, Bonsai Garden, 

Moonlight Garden, Sky Path และ  Garden of Eden 

เน่ืองจากสวนแห่งนี้เต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพรรณที่ส่ง

กลิน่หอมหวานอบอวลไปทั่วทัง้สวน รวมถงึตน้สนมากมาย

ที่มอบทศันียภาพแห่งความงามที่ไม่เหมือนที่ไหน จึงถือไดว้่าเป็นสวรรคส์ าหรบัคนที่ช ืน่ชอบการถ่ายภาพ 

ครอบครวั คู่รกัและผูท้ี่ช ืน่ชอบธรรมชาติ ที่มกัจะมาพกัผ่อนรวมทัง้ถ่ายภาพสวยๆของที่น่ีเสมอ ที่น่ียงัเป็น

สถานทีถ่่ายท าในซรียีช์ ือ่ดงั You're beautiful อกีดว้ย 

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู บบิมิบบั 

ทีพ่กั  SAMWON PLAZA OR IBIS INSADONG หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัทีส่าม   ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- ศูนยเ์วชส าอาง - ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่ใหท่้านไดช้มิสตรอเบอรร์ ีส่ดๆหวานฉ ่าจากไร ่นอกจากนีท่้านยงัสามารถ

ซือ้กลบัมาฝากคนทีท่่านรกัทีเ่มืองไทยไดด้ว้ย  

 

 

 

  

 

 

 

 

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(Everland Theme Park) ถูกขนานนามว่า ดสินียแ์ลนดเ์กาหลเีป็น

สวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาใหท่้านไดอ้สิระเทีย่วชมท่องไปกบัโลกของ

สตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกที่น่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่าง

เป็นสุข ชมความน่ารกัของหมีที่สามารถสื่อสารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างดี หรอืเขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย 

สวนสี่ฤดู ซึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทัง้ยงัสามารถสนุกกบัเครือ่งเล่นนานาชนิด อาทิเชน่ 

สเปซทวัรร์ถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ึง่ก าลงับานสะพร ั่งอวดสีสนัเต็มสวน (ทัง้นี้ขึน้อยู่กบั

สภาพอากาศ มีนาคม-เมษายน : สวนทวิลปิ / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวน
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ดอกทานตะวนัหรอืดอกกุหลาบ/ สงิหาคม-กนัยายน : สวน

ดอกลลิลี/่ ตุลาคม-พฤศจกิายน : สวนดอกเบญจมาศ) ชม

กิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จดัตามตารางประจ าวนัดว้ย

บตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครือ่งเล่น

ไม่จ ากดัรอบ เลือกชมและเลือกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของที่

ระลกึต่างๆอย่างมากมาย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู คาลบี หมู

ย่างเกาหลี 

 น าท่านเดินทางสู่ ศูนยเ์วชส าอาง (Cosmetic Shop) ให ้

ท่านเลือกซือ้คอสเมติกหลากยี่หอ้คุณภาพที่ผูห้ญิงชาว

เกาหลทีัง้สาววยัรุน่ไปจนกระทั่งสาวสวยสูงวยัแลว้ ผูห้ญงิเกาหลีใหค้วามส าคญักบัเรือ่งผิวหนา้ค่อนขา้งมาก 

โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพืน้ฐาน Skin Care และเครือ่งส าอางผสมสมุนไพร 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางไปยงั ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั (Heotge Namu) ตน้ไมช้นิดนีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบน

ภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดบัน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุน่ใหม่นิยมน ามารบัประทาน

เพือ่ชว่ยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สาร

ตกคา้งจากอาหาร และยา 

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู จมิดกั 

ทีพ่กั  SAMWON PLAZA OR IBIS INSADONG หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัทีส่ี ่ ศูนยโ์สม - ศูนยน์ ้ามนัสนเข็มแดง – โซลทาวเวอร ์– พระราชวงัเคยีงบกกุง - ดวิตีฟ้ร ี-  ตลาดเมยีงดง  

เชา้ รบัประทานอาหาร  เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม ศูนยโ์สม (Ginseng) ซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีมี่อายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมที่มี

คุณภาพดทีีสุ่ด ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท่้านไดเ้ลือกซือ้โสมทีมี่คุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทย

ถงึ 2 เท่า เพือ่น าไปบ ารุงรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนับถอื 

 น าท่านชม ศูนยน์ ้ามนัสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลิตภณัฑ ์ที่สกดัจากน้ามันสน มีสรรคุณช่วยบ ารุง

รา่งกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในรา่งกายได ้

เป็นอย่างด ี

 น าท่านเดินทางสู่แลนดม์ารค์ของกรุงโซล โซลทาวเวอร ์(Namsan 

Tower) หรอื Seoul Tower หอคอยที่อยู่บนยอดเขานัมซาน เป็น

สญัลกัษณป์ระจ าเมืองหลวงของเกาหลใีต ้ผูค้นนิยมมาเดนิออกก าลงั

กาย เพราะเป็นทีท่ีร่ณรงคเ์รือ่งการลดควนัพิษ จ ากดัการใชร้ถในการ

ขึน้ เขา รถโดยสารก็ เป็นพลังงานไฟฟ้า ว ัยรุ่น หนุ่มสาว และ

นักท่องเทีย่วนิยมมาคลอ้งกุญแจคู่รกัเป็นจ านวนมาก 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 

 น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) 

พระราชวงัหลกัแห่งแรกของราชวงศโ์ชซอน ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ

ภูเขาบุกฮันซาน ในกรุงโซล ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

สามารถเขา้ไปถ่ายรูปชมความงดงาม ศึกษาประวตัิศาสตร ์ทั้งคน

เกาหล ีและต่างชาต ินิยมใส่ชดุฮนับกและเขา้ไปเดนิชม ต าหนักต่างๆ 

พรอ้มกบัถ่ายรูปใหเ้ขา้กบับรรยากาศดา้นในอกีดว้ย 
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 จากนั้นน าท่านแวะ ดิวตีฟ้ร ี(Duty Free)  ชอ็ปป้ิงแหล่งปลอดภาษี 

สนิคา้แบรนดเ์นม อาท ินาฬิกา,แว่นตา,เครือ่งส าอาง,กระเป๋า,กลอ้ง

ถ่ายรูปหรอืจะเป็นน ้าหอม เครือ่งส าอางแบรนดช์ ัน้ดงั ต่างๆ อาทิ 

Sulwhasoo, DKNY, Shiseido, Dior 

น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดงัทีสุ่ดของเกาหล ีตลาดเมียงดง หรอืสยามส

แควรเ์กาหลี หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟช ั่นของเกาหลีเป็น

อย่างไร กา้วล า้น าสมยัเพียงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มียงดงแห่งนีพ้บกบั

สินคา้วยัรุน่อีกมายใหท่้านไดเ้ลือกซือ้ซึง่ราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 

2-3 เท่า 

ค ่า   อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมียงดง 

ทีพ่กั  BENIKEA THE BLISS HOTEL INCHEON หรอืเทียบเท่าระดบัเดียวกนั 

วนัทีห่า้  ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมิ 

เชา้ รบัประทานอาหาร  เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านช็อปป้ิงละลายเงินวอนที่ ณ ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต มีสินคา้ต่างๆมากมายใหเ้ลือกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ 

กมิจ ิบะหมีก่ึง่ส าเรจ็รูป สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและของทีร่ะลกึต่างๆ 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิชอน เพือ่เดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

11.15 น.   ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) เทีย่วบนิที ่XJ701  

15.05 น.   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า อนัเน่ืองมาจาก

เหตุการณต์่าง ๆ ที่อาจเกิดขึน้จากเหตุสุดวสิยั เชน่ เหตุการณท์างธรรมชาติ การเมือง สภาพการจราจรทัง้ทางบกและ

ทางอากาศ สถานะหอ้งพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศที่ไม่เอือ้อ านวย ทั้งนี้ทางเราจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัและผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั และการบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 

12 ช ัว่โมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพ

การจราจรในวนัเดินทางนั้น ๆ เป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ

เดนิทาง 

หมายเหต ุ: เน่ืองจากเป็นการจองทวัรล์่วงหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมีเหตุการณท์ี่ท าใหไ้ฟลท์บินล่าชา้ หรอืเปลีย่นแปลงเวลา

บนิ หากท่านใดมีไฟลท์บนิภายในประเทศหรอืต่างประเทศก่อนหรอืหลงัจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาในการจองตั๋วเคร ือ่งบินไว ้

อย่างต ่า 4-5 ช ัว่โมง ทัง้นี้เพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง ทางบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้ในส่วนของตั๋วเคร ือ่งบนิทีไ่ม่

เกีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

 

ส าคญัมาก  :   

• อตัรานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่าน้ัน กรณีถอืหนังสอืเดนิทางต่างประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ

ค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,500 บาท) 

• กรณีตอ้งการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาที่สถานะผูเ้ดินทางเป็น เด็กนักเรยีน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร ือ่งส าอาง หมอ 

พยาบาล ชาวต่างชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดูงาน กรุณาตดิต่อแจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ที่เพื่อ

ท าราคาใหใ้หม่ทุกคร ัง้ 

• กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้ - ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ทัง้จากทีด่า้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ หรอืจาก

ด่านตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัร ์

ทีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืน้เมืองของรฐับาลเกาหลรีว่มกบัการท่องเทีย่วเกาหลใีนนามของรา้นรฐับาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึงอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไม่ซ ือ้

ขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บ

ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 100 USD / ท่าน /รา้น 
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อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ช ัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ว

ใด เทีย่วหน่ึง กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ  

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกนิ 20 กก. (1 ชิน้) และ ถือขึน้เครือ่งบินไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 กก. 

(ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

✓ ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรม

ที่พกั ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชนข์อง

ลูกคา้เป็นส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

✓ ค่าบรกิารนีร้บัเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านั้น 

✓ ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเที่ยว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ ค่าลงทะเบยีน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) เขา้ประเทศเกาหล ี1 คร ัง้ ทางบรษิทั

ด าเนินการลงทะเบยีนให ้กรณีลงทะเบยีนไม่ผ่าน ทางบรษิทัขอหกัค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ กรณีจ่ายค่า

ตั๋วแลว้  

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี           ค่า

มินิบารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่าง ๆ ทีมิ่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเกาหลสี าหรบัคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีคร ัง้ (เน่ืองจากทาง

เกาหลีไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ี่ประสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศไม่เกนิ 

90 วนั) 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเกาหลสี าหรบัชาวต่างชาต ิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ ก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %  

× ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 % 

× ค่าใชจ่้ายในการตรวจ RT-PCR หรอื ATK ทีป่ระเทศไทย เพือ่แสดงผลเมื่อเดนิทางถึงเกาหล ี (เงือ่นไขอาจมกีาร

เปลีย่นแปลงตามสถานการณ)์ 

× ค่าใชจ่้ายในการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกาหลี ราคาประมาณ 80,000 วอน (เงือ่นไขอาจมีการเปลีย่นแปลง

ตามสถานการณ)์ 

× ค่าทิปมคัคุเทศก ,์ คนขบัรถ, 1,700 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทิปหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน (ท ัง้นี ้ขอ

อนุญาตเก็บทิปก่อนการเดินทางทีส่นามบนิในวนัเชค็อนิ) 

เดินทางขึน้ต ่า 25 ท่านต่อกรุป๊ หากต ่ากว่าก าหนด กรุป๊จะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทาง ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป ทางบรษิัทขอ

สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ต่อไป โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลงัจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วนั  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทาง

ภายใน 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  
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 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

• หากไม่ช าระมดัจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษิทัฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไม่มีเงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัฯถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช ือ่พนักงานขายมาทางแฟกซ ์

• ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซน็ตช์ ือ่พรอ้มยืนยนัว่าตอ้งการ

เดินทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) มา

ให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัผิดชอบค่าเสียหายอนัเกดิจากความผิดพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเคร ือ่งบนิทัง้สิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 

หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เงือ่นไขยกเลิกการจอง : 

✓ เน่ืองจากยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิก่อน 45 วนั 

✓ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ่้ายตามจรงิ เชน่ ค่ามดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

✓ ยกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่  าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมีการยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผิดของบรษิทัทวัร ์ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบ และ คนืค่า

ทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏิเสธวีซา่ ด่านตรวจคนเขา้เมือง นโยบาย

หา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิัททราบล่วงหนา้ อย่างน้อย 21 วนั ก่อน

ออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าที่ออกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิัทขอสงวน

สิทธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัชว่งพีเรยีดวนัที่เดินทาง และกระบวนการของ

แต่ละคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใชจ่้ายการ

ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองคร ัง้แรก ตามจ านวนคร ัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ

ทัง้สิน้ 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างท่าน

ลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดินทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 25ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ  

5. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบตัเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ั้งหมดกบัทางบรษิัทฯ แลว้ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบรษิัทฯ อีกคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
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8. การจดัการเรือ่งหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ที่เขา้พกั  โดยมีหอ้งพกัส าหรบัผูสู้บบุหรี ่ / 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พกั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้  

9. ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรอื เลื่อนการเดินทางไปในพีเรยีดวนัอื่นต่อไป โดยทางบรษิัทฯ 

จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อกีคร ัง้ ทัง้นี ้ก่อนคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที่

เป็นกรณีพิเศษทุกคร ัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไดก้รณีที่ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋ว

ภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทวัร ์, ตั๋วรถไฟ) 

10. กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ต ั๋วรถทวัร ์, ต ั๋วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ทีก่่อนทุกคร ัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมีบางกรณีทีส่ายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่

กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านั้น สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึง

สนามบนิเพือ่เชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 ช ัว่โมง โดยในส่วนนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิัทขอสงวนสิทธิ ์

ในการไม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้ใดๆทั้งสิน้  (กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบาง

ประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ) 

11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ เชน่ ใชว้ีลแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดินทาง มิฉะนั้นบรษิทัฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได ้ 

12. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสญัญาใด ๆ  ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านั้น 

13. ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 

เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

14. อตัราทวัรนี์้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครือ่งบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลบัส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ 

15. ทางบรษิทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า

หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

16. สภาพการจราจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของเกาหล ีหรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการท่องเทีย่วและ ชอ็ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมคัคุเทศก ์และคนขบัรถในการบรหิาร

เวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมือจากผูเ้ดนิทางในบางคร ัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

17. ส าหรบัลูกคา้ที่เดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพกัหอ้งส าหรบั 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่

กบัโรงแรมที่คณะนั้นๆพกัว่ามีหอ้งรอบรบัส าหรบั 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่มี ท่านจ าเป็น

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่ (พกัเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีมี่อายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

18. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเริม่มืดแลว้ สถานที่ท่องเที่ยว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ที่สามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตา 

19. กรณีที่ท่านถูกปฏเิสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบค่าใชจ่้ายที่จะเกิดขึน้ตามมา และ 

จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

20. หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กน้อย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหน้าใดหนา้หน่ึง มีหน้าใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหนา้ใด

หน้าหน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ทางสายการบิน 

หรอื เจา้หน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธิไ์ม่อนุญาตใหท่้านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ 
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และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการ

กงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสือเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยนัดว้ย พรอ้มกบั

แจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสือเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษิัทเรยีบรอ้ย

แลว้ กรณีที่ยงัไม่ออกบตัรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบัตร

โดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดย

ส่วนใหญ่ตั๋วเครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอน

ของแต่ละคณะ 

21. เกีย่วกบัที่นั่ งบนเครือ่งบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอ

สงวนสิทธิใ์นการเลือกที่นั่ งบนเครือ่งบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพรอ้มกนั และ สายการบินจะ

พยายามทีสุ่ดใหท่้านไดน้ั่งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

22. ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ

แตกต่างกนั บางโรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละช ัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

23. เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์หก้บัทางบรษิัทฯแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงก็ตาม ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

24. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมีอายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั 

25. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

เอกสารทีต่อ้งเตรยีมกอ่นเดนิทางสู่ประเทศเกาหล ี

1. Passport จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ 

2. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเกาหลจีะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้ อย่างนอ้ย 14 วนั กอ่นการเดนิทาง และเข็มล่าสุดทีฉี่ด

ตอ้งไม่เกนิ 6 เดอืน หากเกนิ 6 เดอืน ตอ้งฉีดเข็มที ่3 

3. เด็กอายุต ่ากว่า 12 ขวบ / ตัง้ครรภ ์/ ผูสู้งอายุ 65 ปีขึน้ไป ทีย่งัไม่ฉีดวคัซนี จะตอ้งเดนิทางพรอ้มผูป้กครองทีฉี่ด

วคัซนีครบ และตอ้งมี ผลตรวจเป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ช ัว่โมง หรอืผลตรวจทีเ่ป็นลบ แบบ ATK ภายใน 24 

ช ัว่โมงก่อนการเดนิทาง ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

4. ผูท้ีห่ายจากโควดิ-19 แลว้ ตอ้งมีใบรบัรองแพทยไ์ม่เกนิ 6 เดอืน นับตัง้แต่วนัทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึวนัเดนิทาง 

ใบรบัรองแพทยต์อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

5. เอกสารการฉีดวคัซนีครบโดส Vaccinated Certificate 

6. ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทางบรษิัทด าเนินการลงทะเบียนใหโ้ดย

ตอ้งไดร้บัเอกสารจากลูกคา้ดงันี)้ ควรเผือ่เวลาในการพิจารณาอย่างนอ้ย 10-14 วนั 

เอกสารในการลงทะเบยีน 

- หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีเ่หลอือายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน มีหนา้ว่างคู่ทีย่งัไม่ประทบัตรา 2 หนา้ขึน้ไป 

โปรดตรวจดูอย่างละเอยีด สแกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เท่านั้น 

- รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายไม่เกนิ 3 เดอืน แสกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เท่านั้น 

7. ตอ้งมผีลตรวจเป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ช ัว่โมง กอ่นการเดนิทาง เพือ่แสดงผลตอนเชค็อนิ ณ เคา้ทเ์ตอร ์

สายการบนิ ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น หรอื ผลตรวจเป็นลบ แบบ ATK ภายใน 24 ช ัว่โมง กอ่นการ

เดนิทาง ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

8. ลงทะเบยีน Q CODE (ทางบรษิทัด าเนินการลงทะเบยีนใหโ้ดยตอ้งไดร้บัเอกสารจากลูกคา้ดงันี)้ 

เอกสารในการลงทะเบยีน 

- ผลตรวจทีเ่ป็น แบบ RT-PCR ภายใน 48 ช ัว่โมง หรอืผลตรวจทีเ่ป็นลบ แบบ ATK ภายใน 24 ช ัว่โมงก่อนการเดนิทาง 

ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น และสแกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เท่านั้น 

- เอกสารรบัรองการฉีดวัคซีน Vaccinated Certificate (วัคซีนพาสปอรต์ หรือใบรบัรองในหมอพรอ้มที่ เ ป็น

ภาษาองักฤษ) สแกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เท่านั้น 
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9. ลงทะเบยีนตรวจ PCR ทีเ่กาหล ี(ทางบรษิทัด าเนินการลงทะเบยีนใหโ้ดยค่าตรวจไม่ไดร้วมอยู่ในราคาทวัร)์ ค่าตรวจ

ประมาณ 80,000 วอน 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สู่ประเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมก่อนการเดินทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเ้ฉพาะนักท่องเทีย่ว

ทีม่าท่องเทีย่วโดยสุจรติเท่านั้นทีผ่่านเขา้เมืองได ้และพิจารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักท่องเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมาย

รบัรองการท างานภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงนิเดอืน  

2. กรณีทีท่่านเป็นเจา้ของกจิการกรุณาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีมี่ชือ่ท่านพรอ้มเซน็รบัรองส าเนา 

3. หลกัฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรที่จะน าเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ 300เหรยีญสหรฐั 

หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรบัการเดนิทาง 2 วนั (หากไม่มีบตัรเครดติคารด์) หากมีบตัรเครดติต่างประเทศ เชน่ 

Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าติดตวัไปดว้ยหรอืหลกัฐานการเงนิอืน่

ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบว่าท่านคอืนักท่องเทีย่ว 

4. กรณีเป็นนักเรยีน นักศึกษา กรุณาเตรยีมหนังสือรบัรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาองักฤษ และควรเดินทางกบั

ผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีมี่นามสกุลเดยีวกนั (ส าหรบัผูเ้ดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปีและไม่ไดเ้ดนิทางกบั

บดิา มารดา ตอ้ง ขอจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย) 

5. หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เก่าเย็บเล่มคู่กบัพาสปอรต์ใหม่หรอืน าตดิตวัไปดว้ย   

6. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเทีย่ว ไม่ควรสวมใส่รองเทา้แตะ 

7. เมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลี ตอ้งท าการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกาหลี หากผลตรวจออกเป็นลบ จึงสามารถ

ท่องเทีย่วไดป้กต ิ(ค่าตรวจไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์ราคาประมาณ 80,000 วอน) 

ขอ้มูลในการลงทะเบยีน K-ETA **กรณุากรอกเอกสารเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น** 

กรณูากรอกรายละเอยีดใหค้รบทุกขอ้ เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีน 

หากท่านกรอกขอ้มูลไม่ครบถว้น ทางบรษิทัฯไม่สามารถลงทะเบยีนใหท้่านได ้

1. ชือ่-นามสกลุ (ตามหนา้พาสปอรต์)........................................................................................................ 

2. เพศ   ชาย  หญงิ 

3. สถานภาพ   โสด  สมรส  หย่า   หมา้ย 

4. วัน/เดอืน/ปีเกดิ................................................................................................................................. 

5. เลขบัตรประชาชน.............................................................................................................................. 

6. เลขพาสปอรต์......................................วันทีอ่อก..............................วันหมดอายุ................................... 

7. เบอรโ์ทรศัพท.์................................................................................................................................. 

8. E-mail............................................................................................................................................ 

9. อาชพี  พนักงานบรษัิท  เจา้ของกจิการ  นักเรยีน/นักศกึษา  ว่างงาน 

10. ชือ่สถานทีท่ างาน (กรุณาระบุต าแหน่งงาน)/สถานศกึษา .......................................................................... 

11. ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา......................................................................................................... 

12. เบอรโ์ทรสถานทีท่ างาน/สถานศกึษา................................................................................................... 

13. รายไดต่้อเดอืน................................................................................................................................ 

14. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศเกาหลหีรอืไม่ 

 ไม่เคย 

 เคย จ านวนครัง้................... จุดประสงคใ์นการเดนิทาง.................................................................... 

15. ท่านเคยเดนิทางไปประเทศอืน่ทีไ่ม่ใชป่ระเทศเกาหลหีรอืไม่ 

 ไม่เคย 

 เคย จ านวนครัง้................... จุดประสงคใ์นการเดนิทาง.................................................................... 

 

กรุณากรอกขอ้มูลทีเ่ป็นความจรงิเทา่น ัน้ หากท่านใหข้อ้มูลเท็จทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
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การลงทะเบยีน K-ETA เป็นสว่นนิง่ในการคดักรองคนเขา้ - ออกเกาหลเีทา่น ัน้  

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะมกีารคดักรองอกีคร ัง้ การลงทะเบยีน K-ETA ไมไ่ดเ้ป็นการการนัดวีา่

จะตอ้งผา่นดา่น หากไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ไมส่ามารถยกรอ้งเงนิคนืไดทุ้กกรณี 

 

 

 

เอกสารในการลงทะเบยีน 

1. หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีเ่หลอือายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน มหีนา้ว่างคู่ทีย่ังไม่ประทับตรา 2 หนา้ขึน้

ไป โปรดตรวจดูอย่างละเอยีด สแกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เทา่น ัน้ 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลัง ตอ้งเป็นพื้นสขีาว ถ่ายไม่เกนิ 3 เดือน สแกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG

เทา่น ัน้ 

 

 


