
 

KOREA 5Days 3Nights 
ซุปตาร.์..AMAZING FISHING 

ก าหนดการเดนิทาง มกราคม - กมุภาพนัธ ์2566  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 รว่มเทศกาล ตกปลาน า้แข็งเกาหล ีทีห่น ึง่ปีมเีพยีงหนึง่คร ัง้  

 สนกุสดุมนัสไ์ปกบัการเลน่หมิะเกาหลทีีข่าวโพลน ณ ลานสก ี 

 ช็อป ชมิ ไปกบั ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่สดๆหวานฉ ่าจากไร ่ผลใหญล่กูมหมึา! 

 เช็คอนิแลนดม์ารค์เกาหล ีโซลทาวเวอร ์พรอ้มคลอ้งกญุแจรกัโรแมนตกิ 

 ชอ้ปป้ิงสองตลาดดงั ตลาดเมยีงดง และ ตลาดฮงแด เต็มอ ิม่กบัรา้นอาหาร STREET FOOD  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

01 – 05 มกราคม 2566 
25,888 6,000 

02 – 06 มกราคม 2566 
23,888 6,000 

03 – 07 มกราคม 2566 
19,888 6,000 

04 – 08 มกราคม 2566 
19,888 6,000 

05 – 09 มกราคม 2566 
19,888 6,000 

06 – 10 มกราคม 2566 
19,888 6,000 

07 – 11 มกราคม 2566 
19,888 6,000 

08 – 12 มกราคม 2566 
19,888 6,000 

09 – 13 มกราคม 2566 
19,888 6,000 

10 – 14 มกราคม 2566 
19,888 6,000 

11 – 15 มกราคม 2566 
19,888 6,000 

12 – 16 มกราคม 2566 
19,888 6,000 

13 – 17 มกราคม 2566 
19,888 6,000 

14 – 18 มกราคม 2566 
19,888 6,000 

15 – 19 มกราคม 2566 
19,888 6,000 

16 – 20 มกราคม 2566 
21,888 6,000 

17 – 21 มกราคม 2566 
21,888 6,000 

18 – 22 มกราคม 2566 
22,888 6,000 

19 – 23 มกราคม 2566 
22,888 6,000 

20 – 24 มกราคม 2566 
22,888 6,000 

21 – 25 มกราคม 2566 
23,888 6,000 

22 – 26 มกราคม 2566 
23,888 6,000 

23 – 27 มกราคม 2566 
23,888 6,000 

24 – 28 มกราคม 2566 
21,888 6,000 

25 – 29 มกราคม 2566 
22,888 6,000 

26 – 30 มกราคม 2566 
22,888 6,000 

27 – 31 มกราคม 2566 
22,888 6,000 

28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2566 
21,888 6,000 



 
 
 
 

 

 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2566 
19,888 6,000 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2566 
19,888 6,000 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2566 
19,888 6,000 

01 – 05 กุมภาพนัธ ์2566 
19,888 6,000 

02 – 06 กุมภาพนัธ ์2566 
19,888 6,000 

03 – 07 กุมภาพนัธ ์2566 
19,888 6,000 

04 – 08 กุมภาพนัธ ์2566 
19,888 6,000 

05 – 09 กุมภาพนัธ ์2566 
18,888 6,000 

06 – 10 กุมภาพนัธ ์2566 
18,888 6,000 

07 – 11 กุมภาพนัธ ์2566 
19,888 6,000 

08 – 12 กุมภาพนัธ ์2566 
19,888 6,000 

09 – 13 กุมภาพนัธ ์2566 
19,888 6,000 

10 – 14 กุมภาพนัธ ์2566 
19,888 6,000 

11 – 15 กุมภาพนัธ ์2566 
19,888 6,000 

12 – 16 กุมภาพนัธ ์2566 
18,888 6,000 

13 – 17 กุมภาพนัธ ์2566 
18,888 6,000 

14 – 18 กุมภาพนัธ ์2566 
19,888 6,000 

15 – 19 กุมภาพนัธ ์2566 
19,888 6,000 

16 – 20 กุมภาพนัธ ์2566 
19,888 6,000 

17 – 21 กุมภาพนัธ ์2566 
19,888 6,000 

18 – 22 กุมภาพนัธ ์2566 
19,888 6,000 

19 – 23 กุมภาพนัธ ์2566 
18,888 6,000 

20 – 24 กุมภาพนัธ ์2566 
18,888 6,000 

21 – 25 กุมภาพนัธ ์2566 
19,888 6,000 

22 – 26 กุมภาพนัธ ์2566 
19,888 6,000 

23 – 27 กุมภาพนัธ ์2566 
19,888 6,000 

24 – 28 กุมภาพนัธ ์2566 
19,888 6,000 

25 ก.พ. – 01 ม.ีค. 2566 
19,888 6,000 

26 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2566 
18,888 6,000 

27 ก.พ. – 03 ม.ีค. 2566 
18,888 6,000 

28 ก.พ. – 04 ม.ีค. 2566 
19,888 6,000 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 วนัแรก       ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิ

 

 
23.50 น. สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิเคาทเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA X 

โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางส าหรับทกุทา่นและน าทา่นโหลดสมัภาระ  
 

 วนัทีส่อง      ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน - เทศกาลตกปลาน า้แข็ง - ลานสก ี

                      

 
 

 
 
 

 
 
03.10 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ณ ประเทศเกาหลใีต ้สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์

(XJ) เทีย่วบนิที ่XJ700  

10.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมืองและศลุกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีเ่กาหลเีร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเพือ่

ความสะดวกในการนัดหมายเวลา)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูบลโูกก ิหมหูมกัซอสเกาหล ี

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปร่วมฉลองเทศกาลสดุยิง่ใหญ่ เทศกาลตกปลาน า้แข็ง หนึง่ปีมีเพียงครัง้เดยีว!! 
ซึง่มีนักท่องเทีย่วมาเยือนนับลา้นคนต่อปี ซึง่นักท่องเทีย่วทีต่กปลามาไดนั้น้ สามารถน าปลามาท าเป็นซชู ิ

หรือซาชมิแิลว้รับประทานไดเ้ลย ภายในงานจะมกีจิกรรมต่างๆ อาทเิชน่ การแข่งขันจับปลาเทรา้ทด์ว้ยมอื

เปลา่ การตกปลาใตน้า้แข็ง การโชวแ์กะสลกัน ้าแข็ง เลน่เลือ่นหมิะ และอืน่ๆอกีมากมาย *ราคานี้ทวัรน์ี้ยังไม่
รวมกบัคา่อุปกรณ์ตกปลา ประมาณ 7,000 วอน* 

หมายเหต ุ: เนื่องดว้ยเทศกาลตกปลานี้ จัดอยู่ในชว่งวันที ่7-29 มกราคม 2566 หากหมดชว่งเทศกาล หรอื

หากอยู่ในชว่งเทศกาลแตไ่ม่สามารถไปตกปลาน ้าแข็งได ้อันเนื่องมาจากน ้าแข็งยังไม่แข็งพอทีจ่ะสามารถ
ลงไปยนืตกปลาได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิน์ าทา่นไป วัดวาวูจองซา แทน 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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** 



 
 
 
 

น าทา่นไปสนุกกบัการเลน่สกบีน ลานสกขีนาดใหญ ่โซนลานสกจีะประกอบไปดว้ยเนนิสกมีือใหม่ และอกี
เนนิส าหรับคนทีเ่ลน่สกจีนช านาญแลว้ การเตรยีมตวักอ่นเลน่สกคีวรเตรยีม ถงุมอืสก ีผา้พันคอ แว่นกนัแดด 
เสือ้แจ็คเก็ตกนัน ้า หรอืผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป พรอ้มกบัรับฟังขอ้แนะน า และฝึกวธิกีารเลน่จากไกดท์อ้งถิน่

ก่อนลงสนามจรงิ ทัง้นี้เพื่อความปลอดภัยของผูเ้ล่นเองเป็นส าคัญ ส าหรับคนที่ช านาญแลว้ สามารถน่ัง
กระเชา้ข ึน้ไปไดบ้นเขาได ้*ราคาทวัรย์ังไม่รวมคา่อุปกรณ์การเลน่สก ีสกลีฟิท ์สโนวส์เลด สก ีคา่เลน่รวมชดุ
แลว้ประมาณ 60,000 วอน* 

หมายเหต ุ: ปรมิาณของหมิะ และการเปิดใหบ้รกิารของลานสก ีข ึน้อยู่กบัความเอือ้อ านวยของสภาพอากาศ
ในแต่ละปี หากมีหมิะไม่เพียงพอลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีทีล่านสกไีม่สามารถเปิดบรกิาร ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิ์น าท่านไป ONE MOUNT แทน (ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK ประมาณ 
15,000 วอน หากทา่นใดไม่ประสงคเ์ขา้ สามารถเดนิชอ้ปป้ิงบรเิวณรอบๆไดต้ามอัธยาศยั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมน ูทคัคาลบ ีไกผ่ดัซอสเกาหลกีระทะรอ้น 
ทีพ่กั SAMWON PLAZA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 วนัทีส่าม      ไรส่ตรอเบอรร์ ี ่– สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– ศนูยโ์สม - ศนูยเ์วชส าอาง - ตลาดฮงแด 

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ ไร่สตรอเบอรร์ ี ่ใหท้่านไดช้มิสตรอเบอร์รี่สดๆหวานฉ ่าจากไร่ นอกจากนี้ท่านยัง

สามารถซือ้กลบัมาเป็นของฝากไดอ้กีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูคาลบ ีหมยูา่งเกาหล ี
 

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(Everland Theme Park) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ของประเทศ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชมท่องไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร์
แฝดคู่แรกของโลกทีน่ี่ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่ดว้ยกนัไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารักของ

หมทีีส่ามารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรอืเขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย สวนสีฤ่ด ูซ ึง่จะปลกูดอกไม ้
เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทัง้ยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทเิช่น สเปซทัวร์รถไฟเหาะและ
หนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลังบานสะพรั่งอวดสสีันเต็มสวน (ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ มีนาคม-

เมษายน : สวนทวิลปิ / พฤษภาคม-มถินุายน : สวนดอกกหุลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรอืดอก
กุหลาบ/ สงิหาคม-กันยายน : สวนดอกลลิลี/่ ตุลาคม-พฤศจกิายน : สวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและ
การแสดงต่างๆ ทีจ่ัดตามตารางประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครื่องเล่นไม่

จ ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอย่างมากมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชม ศนูยโ์สม (Ginseng) ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมที่
มีคุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมที่มีคุณภาพดีที่ทีส่ดุและราคาถูกกว่า
ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารุงร่างกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรักและนับถอื 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยเ์วชส าอาง (Cosmetic Shop) ใหท้่านเลือกซื้อคอสเมตกิหลากยี่หอ้คุณภาพที่
ผูห้ญงิชาวเกาหลทีัง้สาววัยรุ่นไปจนกระทั่งสาวสวยสงูวัยแลว้ ผูห้ญงิเกาหลใีหค้วามส าคัญกับเรื่องผวิหนา้

คอ่นขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุม่บ ารุงผวิพืน้ฐาน Skin Care และเครือ่งส าอางผสมสมุนไพร 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นฮงแด เป็นแหลง่รวมวัยรุน่ เพราะอยูใ่กลม้หาวทิยาลัยฮงอกิ รา้นคา้ในยา่นนี้ก็
จะออกแนววัยรุ่น ราคาไม่แพง จาพวกเครือ่งสาอางแบรนดช์ัน้นาของเกาหล ีเชน่ Etude, Nature 
Republic, It’s’ Skin และเสือ้ผา้แฟชัน่สวยทันสมัยใหช้อ้ปตลอดขา้งทาง และยา่นนี้ยังมอีาหาร 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมน ูชาบ ูชาบ ูหมอ้ไฟสไตลเ์กาหล ี
ทีพ่กั SAMWON PLAZA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 วนัทีส่ ี ่    พพิธิภณัฑส์าหร่าย – ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตบั - ศูนย์น ้ามนัสนเข็มแดง – โซลทาวเวอร์  

พระราชวงัชางด็อกกุง - ดวิตีฟ้ร ี– ตลาดเมยีงดง  

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (Seaweed Museum) ใหท้า่นไดเ้รยีนรูเ้รือ่งราวตา่งๆของการท า
สาหร่ายและประวัตคิวามเป็นมาตน้ก าเนดิของการผลติสาหร่ายพรอ้มทัง้ใหท้่านไดล้ ิม้ลองรสชาตสิาหร่าย

ของเกาหลแีบบดัง้เดมิ และสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากอกีดว้ย   

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั (Heotge Namu) ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่า
ลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา

รับประทานเพื่อช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ 
กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

น าท่านชม ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจากนา้มันสน มีสรรคุณชว่ยบ ารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกายไดเ้ป็นอย่างด ี

น าทา่นเดนิทางสูแ่ลนดม์ารค์ของกรุงโซล โซลทาวเวอร ์(Namsan Tower) หอคอยทีอ่ยู่บนยอดเขานัม

ซาน เป็นสญัลักษณ์ประจ าเมืองหลวงของเกาหลใีต ้ผูค้นนยิมมาเดนิออกก าลังกาย เพราะเป็นทีท่ีร่ณรงค์
เรื่องการลดควันพษิ จ ากัดการใชร้ถในการขึน้เขา รถโดยสารก็เป็นพลังงานไฟฟ้า วัยรุ่น หนุ่มสาว และ

นักทอ่งเทีย่วนยิมมาคลอ้งกญุแจคูร่ักเป็นจ านวนมาก 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูบบิมิบบั ขา้วย าสไตลเ์กาหล ี

   
จากนัน้นาทา่นชม พระราชวงัชางด็อกกงุ พระราชวังลาดบัทีส่องทีถ่กูสรา้งตอ่จากพระราชวังเคยีงบกกุง

เคยใชเ้ป็นทีพ่านักของพระมหากษัตรยิห์ลายพระองคใ์นสมัยราชวงศโ์ชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของ
พระราชวังส าคญัทีย่ังคงรักษาไว ้พระราชวังหลวงทัง้ 5 ทีใ่นโซลนัน้ จะมลีกัษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กนั แตกตา่ง
กนัทีท่ศันียภาพ รวมถงึความพเิศษของแตล่ะสถานทีด่ว้ย  

 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 

 จากนัน้น าทา่นแวะ ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free)  ชอ็ปป้ิงแหลง่ปลอดภาษี สนิคา้แบรนดเ์นม อาท ินาฬกิา,แว่นตา,
เครื่องส าอาง,กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูปหรือจะเป็นน ้าหอม เครื่องส าอางแบรนดช์ัน้ดงั ต่างๆ อาท ิSulwhasoo, 
DKNY, Shiseido, Dior  

 น าทา่นชอ้ปป้ิงตลาดดงัทีส่ดุของเกาหล ีตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบว่า
แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนี้พบกบัสนิคา้วัยรุ่นอกีมาย
ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ซ ึง่ราคาถกูกว่าทีเ่มอืงไทย 2-3 เทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมยีงดง 

ทีพ่กั SAMWON PLAZA HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 วนัทีห่า้      ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน – ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ

 

 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นชอ็ปป้ิงละลายเงนิวอนที ่ณ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต มสีนิคา้ตา่งๆมากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ 
กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

  

  

ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

11.45 น.   ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) เทีย่วบนิที ่
XJ701  

15.45 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

 

 



 
 
 
 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิข ึน้จากเหตุสดุวสิยั เชน่ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิการเมือง สภาพ

การจราจรทัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศทีไ่ม่เอื้ออ านวย ทัง้นี้ทาง

เราจะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ และการบรกิารของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมาย 

สามารถใหบ้รกิารวันละ 12 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม 

ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานที่

ในโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและคา่ภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ว

ใด เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

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

(ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

✓ ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขัน

กฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรม

ทีพ่ัก ไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นส าคญั 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

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 3,800 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 



 
 
 
 

✓ 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 กรณีจ่ายคา่

ตัว๋แลว้  

✓ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

✓ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (เฉพาะคา่บรกิาร) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร์

ในหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเกาหลสี าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจากทาง

เกาหลไีดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวซี่าเขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศไม่เกนิ 

90 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเกาหลสี าหรับชาวตา่งชาต ิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

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

(ท ัง้นี ้ขออนญุาตเก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 
 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 25 ทา่นตอ่กรุ๊ป หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระ

ค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทาง ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

• เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนั

วา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอื

เดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 

2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

✓ เนื่องจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกบัวันหยุดนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 



 
 
 
 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของคา่ทวัร ์หรอืหักคา่ใชจ้่ายตามจรงิ เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืคา่
ทวัรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้ม
เขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน กอ่น
ออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพเีรียดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของ
แตล่ะคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายการ

ด าเนนิการต่างๆ ทีเ่กดิข ึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรือ เลือ่นการเดนิทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงไดก้รณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋ว

ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) 

10. กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครื่องบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่

สอบถามเพือ่ยนืยันกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้

เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านั้น ส ิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึ

สนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่เกดิข ึน้ใดๆทัง้ส ิน้  (กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพอ้าหารบาง

ประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ) 

11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาท ิเชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่น

การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

12. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

13. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

14. อัตราทวัรน์ี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื 

กลบัสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ 



 
 
 
 

15. ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่

หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบุ 

16. สภาพการจราจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของเกาหล ีหรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าให ้

เวลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ็ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิาร

เวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

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

โรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักว่ามีหอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจ าเป็นจะตอ้ง

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

18. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเร ิม่มืดแลว้ สถานทีท่่องเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผื่อเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานทีท่่องเที่ยว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสงู หรือ ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิ

บนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตา 

19. กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมือง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา และ 

จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ 

20. หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มีหนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มีกระดาษหนา้ใด

หนา้หนึง่หลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ 

หรือ เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ 

และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการ

กงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบั

แจง้มาที่บรษัิทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสือเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่บรษัิท

เรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่ังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แตห่ากออก

บัตรโดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิทัง้หมด ซึง่

โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับกระบวนการและ

ขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

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

สงวนสทิธิใ์นการเลือกที่น่ังบนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

22. ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึ

อาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) 

จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

23. เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร์ใหก้ับทางบรษัิทฯแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนี้แลว้ ** 

24. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันกลบั 

25. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่อายุไม่ถงึ 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 และ

เข็มลา่สดุทีฉ่ีดตอ้งไม่เกนิ 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 นับตัง้แตว่ันทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึวนั

เดนิทาง ใบรับรองแพทยต์อ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

5. เอกสารการฉดีวคัซนีครบโดส Vaccinated Certificate 

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

โดยตอ้งไดร้ับเอกสารจากลกูคา้ดงันี้) ควรเผือ่เวลาในการพจิารณาอย่างนอ้ย 10-14 วัน 

เอกสารในการลงทะเบยีน 



 
 
 
 

- หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีเ่หลอือายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน มีหนา้ว่างคู่ทีย่ังไม่ประทับตรา 2 

หนา้ข ึน้ไป โปรดตรวจดอูย่างละเอยีด สแกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เทา่นัน้ 

- รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ ฉากหลงัตอ้งเป็นพื้นสขีาว ถ่ายไม่เกนิ 3 เดอืน แสกนภาพเป็น JPG หรือ JPEG 

เทา่นัน้ 

7. ลงทะเบยีน Q CODE (ทางบรษัิทด าเนนิการลงทะเบยีนใหโ้ดยตอ้งไดร้บัเอกสารจากลกูคา้ดงันี้) 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 
เอกสารทีค่วรเตรยีมก่อนการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้

เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  
1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเที่ยว ซึง่สมควรที่น าตดิตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายรับรองการท างานภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงนิเดอืน  

2. กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซ็นรับรองส าเนา 
3. หลกัฐานการเงนิ ในระหว่างการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ 300เหรียญ

สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดติคาร์ด) หากมีบัตรเครดติ

ต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าตดิตัวไปดว้ยหรือ

หลกัฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบว่าทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

4. กรณีเป็นนักเรียน นักศกึษา กรุณาเตรียมหนังสอืรับรองจากสถานศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ และควรเดนิทางกับ

ผูป้กครอง เช่น บดิา มารดา ป้า นา้ อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน (ส าหรับผูเ้ดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปีและไม่ได ้

เดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้ง ขอจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย) 

5. หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหม่หรอืน าตดิตวัไปดว้ย   

6. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

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..............................วันหมดอายุ................................... 

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 ึน้ไป 
โปรดตรวจดอูย่างละเอยีด สแกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เทา่น ัน้ 

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

เทา่น ัน้ 

 

 
 

 

 

 


