
 

KOREA 6Days 4Nights  
ซุปตาร.์..ซอรคัเลฟิเวอร ์ 
ก าหนดการเดนิทาง พฤศจกิายน 2565 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

 ตืน่ตากบัสวนสนกุทีม่เีชือ่เสยีงมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ 

 ชมเทศกาลใบไมเ้ปลีย่นสสีดุสวยที ่อทุยานแหง่ชาตซิอรคัซาน  

 เช็คอนิแลนดม์ารค์เกาหล ีโซลทาวเวอร ์พรอ้มคลอ้งกญุแจรกัสดุคลาสสคิ 

 เขา้ชมพระราชวงัมากประวตัศิาสตร ์พระราชวงัชางด็อกกงุ  
 ชอ้ปป้ิงถลม่เมอืงใหจุ้ใจไปกบั ตลาดเมยีงดง และเต็มอ ิม่ไปกบัรา้นอาหาร STREET FOOD  



 
 

 
 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม ทา่นละ 1,700 บาท/ทา่น/ทรปิ 

(ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) ท ัง้นี ้ขออนญุาตเก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 

 

วนัแรก      ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

 

22 .30 น.   พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์F สาย
การบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและน าท่านโหลด
สมัภาระ (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง เนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ กรณี

ตอ้งการจองทีน่ั่งจะมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ)  

วนัทีส่อง   ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน - ศนูยต์รวจ PCR-Test ทีส่นามบนินานาชาตอินิชอน  

 สะพานแขวนมาจงัโฮซู - โซลทาวเวอร ์ 

02.45 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ณ ประเทศเกาหลใีต ้สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี
เอ็กซ ์(XJ) เทีย่วบนิที ่XJ700  

10.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีเ่กาหลเีร็วกว่าเมืองไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่น

เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) เมื่อผ่านเขา้ประเทศเกาหลใีตแ้ลว้ น าท่านตรวจโควดิแบบ RT-
PCR Test ตามนโยบาย และกฏระเบยีบการเขา้ประเทศเกาหล ีทีส่นามบนินานาชาตอินิชอน จากนัน้จงึน า
ท่านเดนิทางเที่ยวเที่ยวไดต้ามปกต ิ(ค่าใชจ้่ายในการตรวจโควดิ ประมาณ 80,000 วอน/ทา่น 

ราคาตรวจ RT-PCR Test ไมร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร)์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูบลโูกก ิ

น าทา่นชม สะพานแขวนมาจงัโฮซู (Majang Lake Suspension Bridge) สะพานแขวนแห่งนี้เป็น
แลนดม์ารค์แห่งใหม่ของเมอืงพาจู ทีเ่พิง่เปิดตวัไปเมือ่เดอืนมนีาคม 2018 ทีผ่่านมา สะพานแขวนนี้ถอืว่า
ยาวทีส่ดุในเกาหล ีณ ปัจจุบันยาวถงึ 220 ภายในทะเลสาบมพีืน้ทีก่ว่า 200,000 ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
(ไมม่รีาคาส าหรบัเด็ก) 

พกัเดีย่ว 

04 – 09 พฤศจกิายน 2565 25,888 8,000 

11 – 16 พฤศจกิายน 2565 24,888 8,000 

18 – 23 พฤศจกิายน 2565 25,888 8,000 

25 – 30 พฤศจกิายน 2565 24,888 8,000 



 
 

น าท่านเดนิทางสู่แลนดม์าร์คของกรุงโซล โซลทาวเวอร ์(Namsan Tower) หรอื Seoul Tower 

หอคอยที่อยู่บนยอดเขานัมซาน เป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองหลวงของเกาหลีใต ้ผูค้นนิยมมาเดนิออก
ก าลังกาย เพราะเป็นที่ที่รณรงคเ์รื่องการลดควันพษิ จ ากัดการใชร้ถในการขึน้เขา รถโดยสารก็เป็น
พลงังานไฟฟ้า วัยรุ่น หนุ่มสาว และนักทอ่งเทีย่วนยิมมาคลอ้งกญุแจคูร่ักเป็นจ านวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ูคมัจาทงั 

ทีพ่กั  HOTEL SKYPARK MYEONGDONG หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม   เกาะนาม ิ- ซอรคัซาน - วดัชนิองึซา  

 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่ เกาะนาม ิ(Nami Island) ตัง้อยู่ในเมืองชนุชอน จังหวัดคังวอน ทีน่ี่ถอืเป็นแหล่ง

ท่องเทีย่วทีม่ีชือ่เสยีงและส าคญัของเกาหลใีต ้เป็นเกาะกลางแม่น ้าฮันทีม่ีลักษณะคลา้ยใบไมท้ีล่อยอยู่
ในน ้า อกีทัง้ยังมทีวิทศันท์ีส่วยงามไปดว้ยตน้เกาลดัและทวิสนทีเ่รยีงรายตลอดสองขา้งทาง ซึง่ในแตล่ะ
ฤดูตน้ไมเ้หล่านี้ก็จะแปรเปลีย่นสภาพกลายเป็นความงามทีห่ลากหลาย จนท าใหเ้กาะแห่งนี้ถูกเลอืกให ้

เป็นสถานทีถ่่ายท าซรีียช์ือ่ดังอย่างเรื่อง Winter Love Song พรอ้มเก็บภาพความ ประทับใจ ถ่ายรูปกับ
ดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปั้นที่สรา้งข ึ้นเพื่อไว เ้ก็บเป็นภาพความ

ประทบัใจ จนท าใหก้ลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วอันโดง่ดงัในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูทคัคาลบ ี

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง อุทยานแหง่ชาตซิอรคัซาน เป็นอุทยานแห่งชาตขินาดใหญ่ทีจ่ัดไดว้่า

เป็นแนวเขาทีส่วยงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในเกาหล ีในชว่งใบไมร้่วง หุบเขาแห่งนี้จะเปลีย่นเป็นสแีดงสลบั
สม้ไปทัว่ทัง้หุบเขา อุทยานแห่งชาตซิอรัคซานถอืเป็นอุทยานแห่งชาตทิีส่วยทีส่ดุของเกาหลใีต ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางไปยัง วดัชนิฮงึซา วัดเกา่แกท่ีอ่ายุกว่า 1,000 ปี ตวัวัดตัง้อยู่ในเขตอุทยานจงึท าใหม้ีววิ

ทวิทศันท์ีส่วยงาม มลี าธารไหลผ่านตวัวัด พรอ้มกบัสะพานหนิขนาดใหญ่ จุดเดน่ของวัดอยู่ที ่พระพุทธรูป
สมัฤทธิป์างสมาธขินาดใหญ่ ทีป่ระดษิฐานเป็นสญัลกัษณ์ของอุทยานใหท้กุทา่นไดม้าไหวส้กัการะขอพร

กัน *อัตราค่าบรกิารนี้ ไม่รวมค่า CABLE CAR ข ึน้อุทยาน (ประมาณ 13,000 วอน)* ราคานี้อาจมีการ
ปรับเปลีย่นภายหลงั ข ึน้อยู่กบัทางสถานทีร่ะบุ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ูเซ็ตปลายา่ง 

ทีพ่กั  OCEAN TO YOU RESORT หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



 
 

วนัทีส่ ี ่ ANYANG ART PARK - สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบั  

 EWHA WOMEN UNIVERSITY 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านไป Anyang Art Park สวนศลิปะแห่งเมอืงอันยาง ทีอ่ยู่ไม่ไกลจากกรุงโซล ทีน่ี่เป็นสวนศลิปะ

ขนาดใหญ่ทีซ่อ่นตวัอยู่กลางหุบเขา และมพีืน้ทีท่ีก่วา้งขวาง ภายในจะมปีระตมิากรรมและสถาปัตยกรรม
ตัง้อยู่ตามจุดตา่งๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(Everland Theme Park) ถูกขนานนามว่า ดสินียแ์ลนด์

เกาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชม
ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอื

สามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรอื
เขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย สวนสีฤ่ดู ซ ึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาล อีกทัง้ยังสามารถสนุกกบั
เครื่องเล่นนานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวรร์ถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลงับานสะพรั่ง

อวดสสีนัเต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ มีนาคม-เมษายน : สวนทวิลปิ / พฤษภาคม-มถิุนายน : 
สวนดอกกหุลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรอืดอกกหุลาบ/ สงิหาคม-กนัยายน : สวนดอกลลิลี/่ 
ตลุาคม-พฤศจกิายน : สวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ทีจ่ัดตามตารางประจ าวันดว้ย

บัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครื่องเล่นไม่จ ากัดรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงใน
รา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอย่างมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูคาลบ ี

ทา่นชม ศนูยโ์สม (Ginseng) ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมที่
มคีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถูกกว่า
ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารุงร่างกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรักและนับถอื 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบั (Heotge Namu) ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่า
ลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะ และสงูเหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมน ามา

รับประทานเพื่อชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์
กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 จากนัน้น าทา่นไป มหาวทิยาลยัอฮีวา (Ewha Womans University) มหาวทิยาลยันี้เปิดมาตัง้แต่ปี 

ค.ศ. 1886 โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ อาคาร Ewha Campus Center (ECC) ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม 
โดยสรา้งอาคารเรยีนผ่านเนนิเขาแลว้กรุดว้ยกระจกทัง้ 2 ดา้น ดา้นในจะเป็นหอ้งเรยีน หอ้งอาหาร คา

เฟ่ หอ้งสมุด ฯลฯ บรเิวณทางเดนิดา้นนอกก็เป็นจุดพักผ่อน น่ังชลิ และทบทวนบทเรียน เมื่อรวมกับ
ทศันียภาพทีส่วยงาม จงึท าใหบ้รเิวณนี้กลายเป็นจุดถา่ยรูปยอดฮติตลอดกาล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมน ูจมิทคั 

ทีพ่กั  HOTEL SKYPARK MYEONGDONG หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้  พระราชวงัชางด็อกกงุ - ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - ศนูยเ์วชส าอาง – พลอยอเมทสิต ์- ดวิตีฟ้ร ี
ตลาดเมยีงดง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้นาทา่นชม พระราชวงัชางด็อกกงุ พระราชวังลาดบัทีส่องทีถ่กูสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกงุ
เคยใชเ้ป็นทีพ่านักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน และยังเป็น 1 ใน 5  

ของพระราชวังสาคญัทีย่ังคงรักษาไว ้พระราชวังหลวงทัง้ 5 ทีใ่นโซลนัน้ จะมลีกัษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กนั 
แตกตา่งกนัทีท่ศันียภาพ รวมถงึความพเิศษของแตล่ะสถานทีด่ว้ย  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชม ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากนา้มันสน มสีรรคณุชว่ยบ ารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกายไดเ้ป็นอย่างด ี

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยเ์วชส าอาง (Cosmetic Shop) ใหท้่านเลอืกซือ้คอสเมตกิหลากยี่หอ้คุณภาพที่

ผูห้ญงิชาวเกาหลีทัง้สาววัยรุ่นไปจนกระทั่งสาวสวยสูงวัยแลว้ ผูห้ญงิเกาหลีใหค้วามส าคัญกับเรื่อง
ผวิหนา้คอ่นขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุม่บ ารุงผวิพืน้ฐาน Skin Care และเครือ่งส าอางผสมสมุนไพร 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูไกตุ่น๋โสม 

 น าท่านเดนิทางไป โรงงานพลอยอเมทสิต ์หรือ พลอยสมี่วง ทีม่ีชือ่เสยีงของประเทศเกาหล ีซึง่ชาว
โสมเชือ่ว่าถา้ไดม้พีลอยชนดินี้ตดิตวัไว ้จะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ เกดิข ึน้กบัชวีติ 

 จากนั้นน าท่านแวะ ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free)  ช็อปป้ิงแหล่งปลอดภาษี สนิคา้แบรนดเ์นม อาท ินาฬกิา,
แว่นตา,เครื่องส าอาง,กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูปหรือจะเป็นน ้าหอม เครื่องส าอางแบรนดช์ัน้ดัง ต่างๆ อาท ิ
Sulwhasoo, DKNY, Shiseido, Dior  

 น าทา่นชอ้ปป้ิงตลาดดงัทีส่ดุของเกาหล ีตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบ
ว่าแฟชัน่ของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพียงใดท่านจะตอ้งมาทีเ่มียงดงแห่งนี้พบกบัสนิคา้วัยรุ่น

อกีมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ซ ึง่ราคาถกูกว่าทีเ่มอืงไทย 2-3 เทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ค า่   อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมยีงดง 

ทีพ่กั  HOTEL SKYPARK MYEONGDONG หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่ก  ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน – ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ เมน ูอดูง้ 

 น าท่านช็อปป้ิงละลายเงนิวอนที ่ณ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต มีสนิคา้ต่างๆมากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก 
เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

11.15 น.   ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) เทีย่วบนิ

ที ่XJ701  

15.05 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลับโปรแกรมทัวรต์ามความเหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อันเนื่องมาจากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิข ึน้จากเหตสุดุวสิยั เชน่ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิการเมอืง สภาพ

การจราจรทัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศทีไ่ม่เอื้ออ านวย ทัง้นี้

ทางเราจะค านึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ และการบรกิารของรถบัสน าเที่ยว ตาม

กฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 12 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้น ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลา

ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตสุ าคญั :  

เนื่องจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วันเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลง

เวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาใน

การจองตั๋วเครื่องบนิไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบรษัิทจะไม่รับผิดชอบ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ในสว่นของตัว๋เครือ่งบนิทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

 

ส าคญัมาก  :   

• อัตรานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งประเทศ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทัวร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงนิ

ไทยประมาณ 3,500 บาท) 

• กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปสว่นตัว กรุ๊ปเหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธรุกจิ

ขายตรงเครือ่งส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดูงาน 

กรณุาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กับเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุครัง้ 

• กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ - ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้

จากทีด่า้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ี่

ทา่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

• ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พื้นเมืองของรัฐบาลเกาหลรี่วมกับการท่องเทีย่วเกาหลใีนนาม

ของรา้นรัฐบาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จงึอยากเรยีน

ชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพอใจ

ของลูกคา้เป็นหลัก และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงค์จะเขา้รา้นรัฐบาล ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 100 USD / ทา่น /รา้น 



 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า

เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

✓ คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกนิ 20 กก. (1 ช ิน้) และ ถอืข ึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 

กก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการ

บนิ) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

✓ คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนั

กีฬา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่น

โรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

✓ คา่บรกิารนี้รับเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 

✓ คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

✓ คา่ลงทะเบยีน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) เขา้ประเทศเกาหล ี1 ครัง้ ทางบรษัิท

ด าเนนิการลงทะเบยีนให ้กรณีลงทะเบยีนไม่ผ่าน ทางบรษัิทขอหักคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ กรณีจ่าย

คา่ตัว๋แลว้  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเกาหลสี าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซา่อีกครัง้ (เนื่องจาก

ทางเกาหลไีดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

ไม่เกนิ 90 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเกาหลสี าหรับชาวตา่งชาต ิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้น ๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 %  

× ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

× คา่ใชจ้่ายในการตรวจ RT-PCR หรอื ATK ทีป่ระเทศไทย เพือ่แสดงผลเมือ่เดนิทางถงึเกาหล ี (เง ือ่นไขอาจมี

การเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์) 

× ค่าใชจ้่ายในการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกาหลี ราคาประมาณ 80,000 วอน (เง ื่อนไขอาจมีการ

เปลีย่นแปลงตามสถานการณ์) 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,700 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของ

ทา่น (ท ัง้นี ้ขออนญุาตเก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 
 

 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 25 ทา่นตอ่กรุ๊ป หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะ

ช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทาง ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  



 
 
 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

✓ เนื่องจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบัวันหยุดนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

✓ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คืนเงนิ 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามัดจ าตั๋ว
เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนื
ค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง 

นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
ก่อนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิข ึน้จริงทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดนิทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่าย
การด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิข ึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณี
ใดๆทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  



 
 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อีกครั ้ง ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงไดก้รณีทีท่า่นตอ้งออกบัตรโดยสาร

ภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) 

10. กรณีที่ท่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจา้หนา้ทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมีบางกรณีที่สายการบนิอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ ส ิง่ส าคญั ทา่น

จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพื่อเช็คอนิก่อนเครือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ใดๆทัง้ส ิน้  (กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์

หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ) 

11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาท ิเชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

12. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

13. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

14. อัตราทัวรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรือ กลับสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

15. ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระ

คา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบุ 

16. สภาพการจราจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของเกาหล ีหรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ็ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

17. ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ข ึน้อยู่

กับโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักว่ามีหอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจ าเป็น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายุต า่กว่า 12 ปี ณ วันเดนิทางกลบั 

18. ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเร ิม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานทีท่่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสงู หรือ ใชร้องเทา้ทีส่ามารถ

เดนิบนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตา 

19. กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมือง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา 

และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

20. หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดนิทาง 

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มีหนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด 

กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ 

และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพื่อยืนยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได ้

สง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่

มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

21. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  



 
 

22. ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน 

จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี่ยว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน 

(TRIPLE) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

23. เมื่อท่านช าระเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทางบรษัิทฯแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนี้แลว้ ** 

24. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันกลบั 

25. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

 

เอกสารทีต่อ้งเตรยีมกอ่นเดนิทางสูป่ระเทศเกาหล ี
 

1. Passport จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2 

หนา้ 

2. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเกาหลจีะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้ อยา่งนอ้ย 14 วนั กอ่นการเดนิทาง 

และเข็มลา่สดุทีฉ่ีดตอ้งไม่เกนิ 6 เดอืน หากเกนิ 6 เดอืน ตอ้งฉีดเข็มที ่3 

3. เด็กอายุต า่กวา่ 12 ขวบ / ต ัง้ครรภ ์/ ผูส้งูอายุ 65 ปีข ึน้ไป ทีย่งัไมฉ่ดีวคัซนี จะตอ้งเดนิทางพรอ้ม

ผูป้กครองทีฉี่ดวัคซนีครบ และตอ้งม ีผลตรวจเป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชัว่โมง หรอืผลตรวจทีเ่ป็นลบ 

แบบ ATK ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

4. ผูท้ ีห่ายจากโควดิ-19 แลว้ ตอ้งมใีบรับรองแพทยไ์ม่เกนิ 6 เดอืน นับตัง้แตว่ันทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึ

วันเดนิทาง ใบรับรองแพทยต์อ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

5. เอกสารการฉดีวคัซนีครบโดส Vaccinated Certificate 

6. ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทางบรษัิทด าเนนิการลงทะเบียน

ใหโ้ดยตอ้งไดร้ับเอกสารจากลกูคา้ดงันี้) ควรเผือ่เวลาในการพจิารณาอย่างนอ้ย 10-14 วัน 

เอกสารในการลงทะเบยีน 

- หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีเ่หลอือายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน มีหนา้ว่างคูท่ีย่ังไม่ประทบัตรา 2 

หนา้ข ึน้ไป โปรดตรวจดอูย่างละเอยีด สแกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เทา่นัน้ 

- รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสขีาว ถ่ายไม่เกนิ 3 เดือน แสกนภาพเป็น JPG หรือ 

JPEG เทา่นัน้ 

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

เคา้ทเ์ตอรส์ายการบนิ ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ หรอื ผลตรวจเป็นลบ แบบ ATK ภายใน 24 

ช ัว่โมง กอ่นการเดนิทาง ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

8. ลงทะเบยีน Q CODE (ทางบรษัิทด าเนนิการลงทะเบยีนใหโ้ดยตอ้งไดร้บัเอกสารจากลกูคา้ดงันี้) 

เอกสารในการลงทะเบยีน 

- ผลตรวจทีเ่ป็น แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชัว่โมง หรือผลตรวจทีเ่ป็นลบ แบบ ATK ภายใน 24 ชัว่โมงก่อน

การเดนิทาง ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ และสแกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เทา่นัน้ 

- เอกสารรับรองการฉีดวัคซนี Vaccinated Certificate (วัคซนีพาสปอรต์ หรือใบรับรองในหมอพรอ้มที่เป็น

ภาษาอังกฤษ) สแกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เทา่นัน้ 

9. ลงทะเบยีนตรวจ PCR ทีเ่กาหล ี(ทางบรษัิทด าเนนิการลงทะเบยีนใหโ้ดยคา่ตรวจไม่ไดร้วมอยูใ่นราคาทวัร)์ 

คา่ตรวจประมาณ 80,000 วอน 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 
เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้

เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  
1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตัวไปแสดงดว้ย เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายรับรองการท างานภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงนิเดอืน  

2. กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซ็นรับรองส าเนา 
3. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ 300

เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดติคารด์) หากมีบัตร

เครดติต่างประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าตดิตัวไป

ดว้ยหรอืหลกัฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบว่าทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 



 
 

4. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองจากสถานศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ และควรเดนิทางกับ

ผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่ีนามสกุลเดยีวกัน (ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปีและไม่ได ้

เดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้ง ขอจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมา

ดว้ย) 

5. หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหม่หรอืน าตดิตวัไปดว้ย   

6. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 

7. เมื่อเดนิทางถงึประเทศเกาหลี ตอ้งท าการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกาหลี หากผลตรวจออกเป็นลบ จงึ

สามารถทอ่งเทีย่วไดป้กต ิ(คา่ตรวจไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์ราคาประมาณ 80,000 วอน) 

 

ขอ้มลูในการลงทะเบยีน K-ETA 

**กรณุากรอกเอกสารเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้** 

กรูณากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุขอ้ เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีน 

หากทา่นกรอกขอ้มูลไมค่รบถว้น ทางบรษิทัฯไมส่ามารถลงทะเบยีนใหท้า่นได ้

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

2. เพศ   ชาย  หญงิ 

3. สถานภาพ   โสด  สมรส  หย่า   หมา้ย 

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

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

6. เลขพาสปอรต์......................................วันทีอ่อก..............................วนัหมดอายุ................................... 

7. เบอรโ์ทรศพัท.์................................................................................................................................. 

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. รายไดต้อ่เดอืน................................................................................................................................ 

14. ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศเกาหลหีรอืไม่ 

 ไม่เคย 

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

15. ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศอืน่ทีไ่ม่ใชป่ระเทศเกาหลหีรอืไม่ 

 ไม่เคย 

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

 

กรณุากรอกขอ้มลูทีเ่ป็นความจรงิเทา่น ัน้ หากทา่นใหข้อ้มลูเท็จทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

 

การลงทะเบยีน K-ETA เป็นสว่นนิง่ในการคดักรองคนเขา้ - ออกเกาหลเีทา่น ัน้  

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะมกีารคดักรองอกีคร ัง้ การลงทะเบยีน K-ETA ไมไ่ดเ้ป็นการการนัดวีา่
จะตอ้งผา่นดา่น หากไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ไมส่ามารถยกรอ้งเงนิคนืไดทุ้กกรณี 

 

 

เอกสารในการลงทะเบยีน 

1. หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีเ่หลอือายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน มหีนา้ว่างคูท่ีย่ังไม่ประทบัตรา 2 หนา้ข ึน้
ไป โปรดตรวจดอูย่างละเอยีด สแกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เทา่น ัน้ 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ ฉากหลัง ตอ้งเป็นพื้นสขีาว ถ่ายไม่เกนิ 3 เดอืน สแกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG
เทา่น ัน้ 


