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23.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 3 แถว F เคาน์เตอร์สายการบินแอร์

เอเชียเอก็ซ์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

 

02.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต้ โดย เท่ียวบินท่ี XJ 700 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลา

ทอ้งถ่ินท่ีเกาหลีใต ้เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดัหมาย) 

วนัแรก  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                                                                                                     

                                                                                                                                       (-/-/-)            

                                                              

วนัท่ีสอง สนามบินอนิชอน • ไชน่าทาวน์ • ถนนแคฮังนูรี • เทศกาลตกปลานํา้แขง็ 

                                                                                                                                                  (-/กลางวนั/เยน็)            
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หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมือง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้ ยนิดีตอ้นรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐ

เกาหลีใต ้

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั เมนู จาจังมยอน 

 

 นําทุกท่านเดินทางสู่ อินชอน ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนในเกาหลี ถือกาํเนิดข้ึนมาจากการเปิดท่าเรืออิน

ชอน  เพื่อเป็นพื้นท่ีสาํคญัในการขนส่ง และคา้ขายสินคา้กบัจีนแผน่ดินใหญ่ ชาวจีนจาํนวนมากจึงอพยพมาตั้ง

รกรากจนกลายเป็น “ไชน่าทาวน์” มาจนถึงปัจจุบนั ในขณะท่ีเดินผา่นตรอกซอกซอยต่างๆ เราสามารถสัมผสั

กล่ินอาย และวฒันธรรมของคนรุ่นก่อนท่ียงัคงหลงเหลืออยูไ่ด ้มีร้านอาหารจีนมากมายใหล้ิ้มลอง และท่ีน่ียงั
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เป็นต้นกําเนิดเมนูโด่งดังของเกาหลี 

บะหม่ีจาจงัมยอน หรือบะหม่ีดาํ ท่ีทุกคน

รู้ จัก กัน ใ น ทุ ก วัน น้ี  ม า ถึ ง ท่ี ต้อ ง ไ ป

อุดหนุนร้านดังในตํานาน Mandabok 

จาจังมยอน เป็นร้านขายบะหม่ีดาํเจา้เก่า

ท่ีมีลูกคา้มาเขา้คิวรอกนัเป็นจาํนวนมาก 

โดยเฉพาะในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์ และเดินเท่ียว ถนนแคฮังนูรี ถนนท่ีเต็มไปดว้ยตึกรามบา้นช่องสไตล์

ญ่ีปุ่นผสมผสานกบัจีนและเกาหลี ซ่ึงโซนอาคารบา้นเรือนญ่ีปุ่นออกแบบดว้ยไมแ้บบเรียวกงั หรือภตัตาคาร

สมยัเอโดะ ทาํใหถ้นนสายน้ีมีความแตกต่างและโดดเด่นมากๆ 

นาํท่านเดินทางไปยงัเมือง ฮวาชอน ร่วมฉลองเทศกาลสุดยิง่ใหญ่ เทศกาลตกปลานํ้าแขง็ ซ่ึงในปีน้ีงานเทศกาล

ถูกจดัข้ึนในวนัท่ี 07 – 29 มกราคม ในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวมาเยือนนับลา้นคน เพื่อตกปลาเทร้าท์ภูเขา 

“The Queen of Valley หรือ ราชินีแห่งขนุเขา” โดยจะอาศยัอยูใ่นนํ้ าเยน็ท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากว่า 20 องศาเซลเซียส 

นอกจากกิจกรรมตกปลาแลว้ สามารถนาํปลาท่ีตกไดม้าทาํเป็นซูชิ หรือซาชิมิแลว้รับประทานไดเ้ลย ภายใน

งานจะมีกิจกรรมทา้ความหนาวต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขนัจบัปลาเทร้าทด์ว้ยมือเปล่า การตกปลาใตน้า้แขง็ การ

โชวแ์กะสลกันํ้าแขง็ เล่นเล่ือนหิมะ และอ่ืนๆ (ฟรี!! อุปกรณ์ตกปลา) 

(หมายเหตุ : วันเวลาในการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึน้อยู่กับสภาพอากาศในปีน้ันๆ หากไม่สามารถไป

ตกปลานํ้าแข็งได้ ในกรณีท่ีนํ้าแข็งยังไม่สามารถลงไปยืนตกปลาได้ บริษัทฯจะนําท่านไปตกปลาท่ีซาราซอม 

หรือหากเกดิเหตุสุดวสัิยขัดข้องอ่ืนๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

เยน็   บริการอาหารเยน็ เมนู บูลโกก ิ

จากน้ัน  พกัท่ี L’ART Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
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(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีนาํเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น สนุกกบัการเล่นสกีบน ลานสกีขนาดใหญ่ เม่ือย่างเขา้สู่ฤดูหนาวภูเขาของประเทศเกาหลีท่ีจะถูกปก

คลุมเต็มไปดว้ยหิมะ ดา้นในจะมีลานสกีทางลาดท่ีเหมาะสมกบันกัสกีทุกเวล ทั้งระดบัเร่ิมตน้สาํหรับมือใหม่

หดัเล่นสกี เนินระดบักลาง และเนินสาํหรับคนท่ีเล่นสกีจนชาํนาญแลว้ เนินลาดส่วนใหญ่จะช่วยใหน้กัสกีท่ีมี

ประสบการณ์นอ้ยไดส้นุกสนานไปกบัการเล่นสกีดว้ยความปลอดภยั ส่วนทางลาด Deer Slope จะมีความลาด

ชนันอ้ย เหมาะอยา่งยิง่สาํหรับนกัเล่นสกีท่ีอยูร่ะหวา่งระดบัเร่ิมตน้ ส่วนทางลาดแบบ S Dragon Slope จะเพิ่ม

ความสนุกสนานเป็นอย่างมากสําหรับนักสกีระดบักลาง ควรเตรียมอุปกรณ์ก่อนเล่นสกีให้พร้อม อาทิ เส้ือ

แจ๊คเก็ตกนันํ้า กางเกงรัดรูป ผา้พนัคอ แวน่กนัแดด และถุงมือสกี ก่อนลงสนามจริงตอ้งรับฟังขอ้แนะนาํต่างๆ 

และฝึกวิธีการเล่นจากเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน เพื่อความปลอดภยัของผูเ้ล่นทุกคน สาํหรับคนท่ีเล่นจนโปรสามารถ

นั่งกระเชา้ข้ึนไปไดบ้นเขาไดเ้ลย (อัตราค่าบริการไม่รวม: ค่าเล่นสกี ชุดสกี อุปกรณ์ในการเล่นสกี สกีลิฟท์ 

สโนว์สเลด)  

 หมายเหตุ: การเปิดให้บริการของลานสกีและปริมาณของหิมะ ขึน้อยู่กับความเอ้ืออํานวยของสภาพอากาศใน

แต่ละปี หากมีปริมาณหิมะไม่เพยีงพอ ลานสกอีาจจะยังไม่เปิดให้บริการ หากไม่สามารถเดินทางไปยงัสถานท่ี

ตามท่ีระบุในโปรแกรมทัวร์ได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการท่องเท่ียวทดแทนเป็น ONE MOUNT 

(SNOW PARK*)  

วนัท่ีสาม สก ี• ไร่สตรอวเบอร์ร่ี • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ • คอสเมติค • สมุนไพรโสม • ถนนฮงแด 

                                                                                                                   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
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 ผจญภยัใน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลี ตั้งอยู่ในหุบเขาท่ีมีทศันียภาพ

งดงาม จดัไดว้่าเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก มีงานเทศกาลต่างๆ ผลดัเปล่ียนหมุนเวียนตลอดทั้งปี 

เช่น Tulip Festival, Rose Festival, Summer Splash, Halloween Festival และ Romantic Illumination ท่ีจะเปิด

ไฟสวา่งไสวในตอนกลางคืน เอเวอร์แลนดเ์ป็นสวนสนุกขนาดใหญ่แบ่งออกเป็นโซนถึง 5 โซน ดงัน้ี 
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• โซนท่ี 1 - Global Fair หลงัจากผ่านประตูเขา้มาสู่สวนสนุก พบกบัการผสมผสานกนัอย่างลงตวั

ของสถาปัตยกรรมแห่งโลกตะวนัออกและตะวนัตก ท่ีผสมผสานเขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวัอยา่งเมโสโป

เตเมีย เรอเนสซองส์ ไปจนถึงแบบโมเดิร์น เตม็ไปดว้ยร้านของท่ีระลึก และร้านอาหารมากมาย มีมุม

ถ่ายรูปสวยๆ ตน้ไมแ้ฟนตาซี (Magic Tree) ท่ีจะเปล่ียนธีมไปตามฤดูกาล ตน้ไมข้นาดใหญ่มีความ

สูงถึง 13 เมตร ทาํหนา้ท่ีคอยตอ้นรับเหล่านกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในสวนสนุก  

• โซนท่ี 2 - Zootopia ท่องโลก Safari World ท่ีเต็มไปดว้ยสัตวน์านาชนิดกว่า 200 สายพนัธ์ุ และ

ต่ืนเตน้ไปกบัการนัง่รถสะเท้ินนํ้าสะเท้ินบกในโซน Lost Valley ชมฝงูสตัวอ์ยา่งใกลชิ้ด  

• โซนท่ี 3 - European Adventure ไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบยุโรป สถานท่ีท่องเท่ียว

ยอดนิยมคือ คฤหาสน์ลึกลบั ซ่ึงจะไดส้นุกไปกบัการยงิผ ีและ รถไฟเหาะ T-Express เป็นรถไฟเหาะ

รางไมท่ี้สูงท่ีสุดในโลก นอกจากน้ียงัมีสวนดอกไมส่ี้ฤดู Secret Garden โดยมวลหมู่พฤกษาจะถูก

เนรมิตข้ึนมาอยา่งสวยงามในทุกฤดูกาล  

• โซนท่ี 4 - Magic Land ดินแดนเมจิกแฟนตาซี ตกแต่งสวยงามราวกบัเมืองในฝัน  

• โซนท่ี 5 - American Adventure พายอ้นยุคกลบัไปยงัสมยัโคลมับสั เตรียมวอร์มเสียงไปกร๊ีดกบั

เคร่ืองเล่นมากมาย อาทิ Columbus Adventures, Rolling X-Train, Double Rock Spin, Hurricane เป็น

ตน้  

อีกหน่ึงความสนุกในช่วงหนา้หนาว การเล่นเล่ือนหิมะ Snow Buster มีความเร็วและความสูงหลายระดบัให้

เลือกเล่น และมีเล่ือนหิมะสาํหรับครอบครัวใหเ้ดก็ๆ ไดเ้ล่นอยา่งปลอดภยั 
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั เมนู บาร์บีควิป้ิงย่างสไตล์เกาหล ี 

    นาํท่านเลือกซ้ือเคร่ืองสาํอาง คอสเมติคเอาท์เลท ศูนยร์วมเคร่ืองสาํอางเกาหลีหลากหลายแบรนด ์หรือจะเป็น

แบรนด์ JSM ของทางตวัร้านเองก็มีให้เลือกมากมาย อาทิ แสตมป์เซลล ์โบท็อกซ์ ครีมนํ้ าแตก ครีมหอยทาก 

และสินคา้อ่ืนๆ มีให้เลือกมากมาย และนาํชม ศูนย์สมุนไพรโสม ราชาแห่งมวลสมุนไพร ช่วยกระตุน้การ

ทาํงานของเซลลเ์มด็เลือดขาว ชาวเกาหลีนาํมาใชรั้กษา และดูแลสุขภาพเป็นเวลานานกวา่ 2,000 ปี  

ชอ้ปป้ิงมนัส์ๆ กนัต่อท่ี ถนนฮงแด แหล่งรวมวยัรุ่นจากทัว่ทุกสารทิศ เพราะอยูใ่กลม้หาวิทยาลยัฮงอิก เรียกได้

วา่เป็นยา่นท่ีคึกคกัตั้งแต่กลางวนัไปจนถึงกลางคืน  ถา้พดูถึงเร่ืองอาหารการกิน คาเฟ่ หรือร้านอาหารกเ็ลือกหา

ไดไ้ม่ยาก ท่ีน่ีมีร้านอาหารท่ีขายอาหารทาํเองมากมายในราคาท่ีไม่แพงจนเกินไป และยงัมีตวัเลือกอาหาร

หลากหลายประเภท ยามคํ่าคืนของโซลจะพบกลุ่มนกัดนตรี และนกัเตน้เบรคแดนซ์มาโชวฝี์มือวาดลวดลายอยู่
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เตม็ถนน คลบัและบาร์บนถนนสายน้ีจะเปิดในตอนดึก และบางท่ีก็เปิดตลอด 24 ชัว่โมง โดยเฉพาะในช่วงสุด

สปัดาห์ 

 

คํา่        บริการอาหารเยน็ เมนู บิบิมบับ 

จากน้ัน  พกัท่ี L’ART Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีนาํเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

 

วนัท่ีส่ี นํา้มันสน • สมุนไพรฮ็อกเกนามู • พพิทิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุกฮันบก • ห้างฮุนได ยออโีด • พระราชวงั

เคยีงบกกงุ • โซลทาวเวอร์ • ดวิตีฟ้รี • ย่านเมียงดง                                                                                       

                                                                                                                      (เช้า/กลางวนั/-) 
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เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้น  นาํชม RED PINE ผลิตภณัฑท่ี์สกดัจากนํ้ามนัสนเขม็แดง มีสรรพคุณช่วยลา้งพิษระบบเลือดใหส้ะอาด เพิ่ม

ภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรง และช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย นําชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู เป็น

สมุนไพรท่ีช่วยบาํรุงตบั ลา้งตบั ทาํให้ตบัแขง็แรง สามารถรับประทานไดทุ้กเพศทุกวยั แมว้่าไม่ไดเ้ป็นโรค

อะไรเลย ทุกส่วนของฮ็อกเก็ตนามู ก่ิง กา้น ใบ เป็นสมุนไพรไดห้มด แต่ส่วนท่ีดีท่ีสุดคือเมล็ดแก่ช่วยถอน

พิษสุราไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม  

นาํท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ี ฮุนไดมอลล์ ยออีโด หา้งเปิดใหม่ท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงโซล มีทั้งหมด 8 ชั้น รวมถึงชั้น

ใตดิ้น 7 อีกชั้น ซ่ึงคอนเซ็ปทข์องหา้งน้ีคือ สวนสาธารณะแบบ Indoor มีสินคา้ใหเ้ลือกซ่ือมากมาย โดยชั้น 1 

จะเป็นโซนร้านคา้แบรนดร์ะดบั Hi-End ไวใ้นท่ีเดียว อาทิ Gucci, YSL, Balenciaga, Channel, Prada, Bvlgari 

เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีคาเฟ่สวยๆ และร้านอาหารช่ือดงัมากมาย (ฟรี! Gift Card ท่านละ 10,000 วอน) 

เท่ียง       อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยเพ่ือความสะดวกในการช้อปป้ิง  
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จากนั้นเยือนอดีตพระราชวงัหลวงท่ีเก่าแก่ และใหญ่ท่ีสุดในกรุงโซล พระราชวังเคียงบกกุง มรดกทางวฒันธรรมอนั

ทรงคุณค่าของประวติัศาสตร์เกาหลี มีสถาปัตยกรรมท่ี

งดงามสอดคล้องกับธรรมชาติอย่างลงตัว ฉากหลังมี

ปราการธรรมชาติเป็นภูเขาพูกกัซาน ส่งให้พระราชวงั

แห่งน้ีดูยิ่งใหญ่ข้ึนไปอีก เพียงแค่ได้ไปเยือนก็รู้สึก

เหมือนได้ยอ้นเวลาไปอยู่ในสมัยราชวงศ์โชซอน เดิม

ภายในพระราชวงัมีพระตาํหนักถึง 200 ตาํหนัก แต่ถูก

ทาํลายลงในช่วงท่ีประเทศญ่ีปุ่นเขา้มารุกรานหลงเหลืออยู่
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เพียงแค่ 10 ตาํหนกัเท่านั้น บรรดาคู่รักชาวเกาหลีมกัจะใส่ชุดฮนับกมาถ่ายรูปคู่กบัฉากหลงัท่ีสวยงามอยา่ง 

มุมมหาชนท่ีใครมาเยือนก็ตอ้งไดเ้ก็บภาพความประทบัใจกบั “พระท่ีน่ังคึนจองวอน” อดีตท่ีประทบัของ

พระมหากษตัริยเ์พื่อใชว้า่ราชการ ดา้นหนา้จะเป็นลานกวา้งไวใ้ชจ้ดัพิธีสาํคญัของทางราชสาํนกั นอกจากน้ี

ยงัมีศาลากลางนํ้า ศาลาคยองฮวีรู หอ้งจดัเล้ียงหลวง และเป็นศาลาท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเกาหลีใต ้ถือเป็น

จุดไฮไลทท่ี์นกัท่องเท่ียวมาถ่ายรูปเยอะพอๆ กบัพระตาํหนกัหลวงเลยกว็า่ได ้ปิดทา้ยดว้ย ศาลาฮยางวอนจอง 

อีกหน่ึงไฮไลทท่ี์ข้ึนช่ือว่าเป็นศาลาท่ีงดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึง มีรูปทรงหกเหล่ียมตกแต่งดว้ยลวดลายและ

สถาปัตยกรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม ตั้งอยูบ่นเกาะกลางทะเลสาบท่ีเช่ือมต่อกบั สะพานไม้ชวีฮยางกโย สะพาน

ไมท่ี้ยาวท่ีสุดในสมยัราชวงศโ์ชซอน และเป็นจุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีงดงามจนหาท่ีเปรียบไม่ได ้

นาํท่านชมขั้นตอนการทาํสาหร่ายเกาหลี พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ตน้กาํเนิดของการผลิตสาหร่าย พร้อมทั้งล้ิม

ลองรสชาติสาหร่ายของเกาหลีแบบดั้งเดิม ซ่ึงสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากได ้และ เรียนรู้การทําคิมบับ ขา้ว

ห่อสาหร่ายเกาหลี เมนูเบสิคสุดๆ เป็น Street Food ท่ีนิยมมากของเกาหลี พิเศษ !! ใส่ชุดประจาํชาติเกาหลี 

“ฮนับก” และเกบ็ภาพเป็นท่ีระลึก 

ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี พบกบัแบรนดเ์นมชั้นนาํระดบัโลก และสถานท่ีสาํหรับการชอ้ปป้ิงท่ีมีการ

บริการแบบครบวงจร แหล่งรวมสินค้าแบรนด์หรูทั้ งนํ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองสําอาง กระเป๋า นาฬิกา มี

หลากหลายแบรนดด์งัใหเ้ลือกซ้ือมากมาย  
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เอาใจขาชอ้ปทั้งหลายพาตะลุย ย่านเมียงดง แหล่งชอ้ปป้ิงอนัดบัตน้ๆ ท่ีทุกคนรู้จกักนัเป็นอยา่งดี สวรรคข์อง

สาวนกัชอ้ป สามารถเลือกซ้ือเลือกหาสินคา้นานาประเภทไดต้ามใจชอบ อาทิ เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองสาํอาง 

และอ่ืนๆ อีกมากมาย รวมเอาไวแ้ทบทุกแบรนดท่ี์มีอยูใ่นเกาหลี ราคาของสินคา้จะเท่ากนั ต่างกนัท่ีของแถม

วา่ร้านไหนใหเ้ยอะกวา่กนัเท่านั้น  
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 นอกจากการมาชอ้ปป้ิงแลว้ เสน่ห์อีกอยา่งของท่ีน่ีคือ STREET FOOD สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยรถเขน็ท่ีขาย

ของกินจาํพวก เครันปัง เคก้ไข่สไตลเ์กาหลีแสนอร่อย ลอ็บสเตอร์ย่างชีส กุง้ตวัใหญ่สดรสหวาน ยา่งบนเตา

ร้อนๆ โรยหน้าดว้ยชีสแบบเขม้ขน้ หอยเชลล์อบชีส หอยไซส์ใหญ่ย่างเนยโรยทบัดว้ยชีส ครัวซองค์ปลา 

ขนมอบเน้ือนุ่มคลา้ยแพนเคก้รูปปลามีหลากหลายไส้ใหเ้ลือก ต็อกบกก ิแป้งราดซอสสีแดงรสจดั โอเด้ง แผน่

แป้งพบัเสียบไมร้สชาติคลา้ยลูกช้ินปลา โฮต็อก ขนมแป้งแพนเคก้หนานุ่มสอดไส้นํ้ าตาลหรือนํ้ าผึ้ง ออมุก 

ลูกช้ินปลาบดเสียบไม ้ทวิกิม เมนูผกั และอาหารทะเลชุบแป้งทอด มนัหวาน หรือของทอดต่างๆ ลว้นมีให้

ลองชิมไดร้สชาติแบบคนเกาหลีแท้ๆ   

คํา่        บริการอาหารเยน็ เมนู จิมทัค 

จากน้ัน พกัท่ี L’ART Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทวัร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีนาํเสนอเบ้ืองตน้เท่านั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลง แต่

โรงแรมท่ีเขา้พกัจะเป็นโรงแรมระดบัเทียบเท่ากนั) 

 
 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร 

วนัท่ีห้า ซุปเปอร์มาร์เกต็ละลายเงินวอน • สนามบนิอนิชอน • กรุงเทพฯ 

                       (เช้า/-/-) 
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จากนั้น  แวะซ้ือของฝาก ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน มีขนมเกาหลีหลากหลายชนิดให้เลือกซ้ือ ไม่ว่าจะเป็นมาม่า

เผด็เกาหลี สาหร่าย นมกลว้ย เยลล่ียาคูลท์ ขนมธัญพีช บิสกิต เวเฟอร์เอ็กซ์ไฟว ์เรียลบราวน่ี และ เปเปโร่ 

เป็นตน้ 

ได้เวลาสมควร นําท่านเดนิทางสู่สนามบินอนิชอน 

11.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เท่ียวบินท่ี XJ 701 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง)   

15.10 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

วนัเดนิทาง จํานวน ผู้ใหญ่ จอยแลนด์ พกัเดีย่ว 

03 – 07 มกราคม 2566 30+1 21,999 11,999  5,000 

07 – 11 มกราคม 2566 30+1 22,999 12,999 5,000 

10 – 14 มกราคม 2566 30+1 22,999 12,999 5,000 

14 – 18 มกราคม 2566 30+1 22,999 12,999 5,000 

17 – 21 มกราคม 2566 30+1 22,999 12,999 5,000 

21 – 25 มกราคม 2566 30+1 22,999 12,999 5,000 

24 – 28 มกราคม 2566 30+1 23,999 13,999 6,000 

28 มกราคม – 01 กมุภาพนัธ์ 2566 30+1 23,999 13,999 6,000 
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*** ค่าทิปคนขับรถ หัวทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 1,700 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *** 

** ราคา INFANT (อายไุม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ท่านละ 6,000 บาท  

อตัรานีร้วมรายการทัวร์ และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว ** 

ข้อความสําคญั กรุณาอ่านโดยละเอยีด 

 

 กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปส่วนตวั หากผูเ้ดินทางเป็น นักเรียน นักศึกษา ครู หมอ พยาบาล ทหาร ธุรกจิขายตรง (เคร่ืองสําอาง) 

และชาวต่างชาติ ถา้ตอ้งการเพิ่มเติมหรือปรับเปล่ียนสถานท่ีเพื่อศึกษาดูงาน กรุณาแจง้รายละเอียดเพิ่มเติมกบับริษทัฯโดย

ละเอียด และตอ้งทาํการขอราคาใหม่ทุกคร้ัง 

 อตัราค่าบริการน้ีสําหรับผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ บริษทัฯขอสงวน

สิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 100 USD/ลูกทัวร์ 1 ท่าน 

 ตามนโยบายการการท่องเท่ียวของประเทศเกาหลี ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาลคือ ศูนย์สมุนไพร

โสม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ศูนย์ผลติภัณฑ์นํา้มันสน ร้านเคร่ืองสําอางคอสเมติค พลอยอเมทิส เป็นตน้ ซ่ึงจาํเป็นตอ้ง

ระบุไวใ้นรายการทวัร์ หากจะซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน 

 เน่ืองจากทวัร์คร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อเดินทางท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากตอ้งการแยกตวัออกจากคณะเดินทางโดย

ไม่ลงร้านรัฐบาล บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคิดค่าดาํเนินการแยกท่องเท่ียวเป็นเงิน 300 USD/ลูกทัวร์ 1 ท่าน หากท่านใดไม่

เขา้ร้านดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพิ่ม เน่ืองจากมีผลต่อราคาทวัร์ ทางบริษทัฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับ

เง่ือนไขดงักล่าวแลว้  

 ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได ้เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองฝ่ังไทย/กรมแรงงานไม่อนุญาต

ให้ออกเดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศเกาหลีได ้เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองทางฝ่ังเกาหลีปฏิเสธ

การเขา้เมือง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และจะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ในทุกกรณี 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิสลบัโปรแกรมทวัร์ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วง อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์

ต่างๆ หรืออาจเกิดข้ึนจากเหตุสุดวิสยั แต่จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 โรงแรม และม้ืออาหารในโปรแกรม อาจจะมีการสลบัปรับเปล่ียน ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกั โดยคาํนึงถึง

ประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 หากติดเช้ือโควิด-19 ระหว่างท่องเท่ียวกับคณะ ทางบริษัทฯฝ่ังเกาหลีจะทําการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีรัฐของทาง

เกาหล ีเพ่ือมารับผู้เดนิทางไปยงัสถานท่ีกกัตัว ซ่ึงทําให้มีค่าใช้จ่ายเกดิขึน้ และผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่าย
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ท้ังหมดด้วยตัวเองในทุกกรณี อาทิ ค่าเปลี่ยนตั๋วเดินทางขากลับ ค่าโรงแรมท่ีใช้ในการกักตัว 7 วัน (ไม่สามารถเลือก

โรงแรมได้ ทางรัฐบาลเกาหลเีป็นผู้กาํหนด) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เป็นต้น 

 

 

มาตรการจํากดัในสถานการณ์ COVID-19 และการเดนิทางเข้าประเทศเกาหล ี

 ลงทะเบียนผา่นระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง  

 ลงทะเบียนกรอกขอ้มูลการฉีดวคัซีนเพือ่รับ Q-CODE ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง (บริษทัฯลงทะเบียนให)้ 

 แสดงเอกสาร International Covid-19 Vaccination Certificate ขอไดท่ี้แอพพลิเคชันหมอพร้อม (ผูเ้ดินตอ้งทาง

เตรียมมาเอง) 

 ผูเ้ดินทางไม่จาํเป็นตอ้งกกัตวั 7 วนั หากไดรั้บวคัซีนครบภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนด และไดรั้บการรับรองจาก WHO 

ภายใน 14-180 วนั  

 ผูท่ี้ได้รับวคัซีนครบ ไม่จาํเป็นตอ้งทาํประกนัโควิด แต่ตอ้งแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อน

เดินทาง และตอ้งมีใบรับรองจากสถานพยาบาล โดยเอกสารน้ีตอ้งเป็นภาษาเกาหลี หรือภาษาองักฤษ 

 ผูท่ี้ไม่ไดรั้บวคัซีน หรือไดรั้บวคัซีนไม่ครบตามท่ีกาํหนด จาํเป็นตอ้งทาํประกนัโควิด แต่ไม่ตอ้งกกัตวั 7 วนั และยงั

ตอ้งแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบ ภายใน 24 

ชัว่โมงก่อนเดินทาง และตอ้งมีใบรับรองจากสถานพยาบาล โดยเอกสารน้ีตอ้งเป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาองักฤษ  

 เง่ือนไขอาจจะมีการเปล่ียนแปลง ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และมาตรการจาํกดัของประเทศเกาหลี 

หลกัเกณฑ์การพจิารณาผู้ท่ีได้รับวคัซีนตามกาํหนด 

 สําหรับบุคคลอายุ 18 ปีขึน้ไป ตอ้งไดร้ับวคัซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวคัซีน Johnson & Johnson 1 เข็ม)ภายใน

ระยะเวลา 14 - 180 วนั หากเกิน 180 วนั จะตอ้งฉีดเข็ม 3 ตามยี่ห้อวคัซีนที่ไดร้ับการรับรองจากองคก์ารอนามยั
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โลก (WHO) ไดแ้ก ่ Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Sinopharm (Beijing), Sinovac, 

Covishield, Covaxin, Covovax  

 สําหรับบุคคลอายุ 12-17 ปี ตอ้งไดรั้บวคัซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวคัซีน Johnson & Johnson 1 เข็ม) ระยะเวลา 14 

วนัข้ึนไป 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี ไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บวคัซีน (แต่ตอ้งเดินทางกบัผูป้กครองท่ีไดรั้บวคัซีนครบตามเง่ือนไข

เท่านั้น 

การเตรียมตัวลงทะเบียน K-ETA และเง่ือนไขท่ีควรทราบ 

 เตรียมไฟลส์แกนหนา้พาสปอร์ต และรูปถ่ายพื้นหลงัสีขาว 1 รูป พร้อมกรอกขอ้มูลส่วนตวัตามตวัอยา่งแบบฟอร์ม

ทา้ยโปรแกรมทวัร์ (กรณีทางบริษทัฯเป็นผูล้งทะเบียนให)้ 

 ก่อนส่งขอ้มูลแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ทางบริษทั กรุณาตรวจสอบขอ้มูลให้ถูกตอ้ง และครบถว้นอีกคร้ัง หาก

ขอ้มูลผดิพลาดจะไม่สามารถทาํการแกไ้ขขอ้มูลในระบบได ้ตอ้งทาํการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด  

 หากมีการเปล่ียนแปลงในขอ้มูลส่วนบุคคล อาทิ ขอ้มูลในหนงัสือเดินทาง ช่ือ เพศ วนัเกิด วนัหมดอายุ หรือขอ้มูล

ส่วนอ่ืนๆ แม ้K-ETA จะยงัไม่หมดอาย ุผูเ้ดินทางจะตอ้งยืน่ขอ K-ETA ใหม่ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียนการสมคัร K-ETA ทุกกรณี เน่ืองจากการพิจารณาข้ึนอยูก่บัขั้นตอนการ

ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเกาหลี  

 การรับรองอาจจะมีความล่าช้า เน่ืองจากประเทศเกาหลีมีการเพิ่มจาํนวนประเทศท่ีจาํเป็นตอ้งใช้ K-ETA มากข้ึน 

เพราะฉะนั้น ผูเ้ดินทางควรลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนเดินทาง  

 ระบบจะใชเ้วลาพิจารณา 5 – 7 วนัหรือมากกวา่นั้น ข้ึนอยูก่บัประวติัการเดินทางของแต่ละคน 

 ระยะเวลาของ K-ETA มีอาย ุ2 ปี นบัจากวนัไดรั้บการรับรอง (สามารถเขา้ไดม้ากกว่า 1 คร้ัง ในระยะเวลา 2 ปี และ

สามารถพาํนกัอยูใ่นเกาหลีไดค้ร้ังละไม่เกิน 90 วนั) 
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 ผลพิจารณา K-ETA ไม่ใช่ วีซ่า เพราะฉะนั้น ไม่สามารถรับรองการผ่านเขา้ประเทศได ้ด่านตรวจคนเขา้เมืองจะเป็น

ฝ่ายพิจารณาว่าผูเ้ดินทางสามารถเขา้ประเทศไดห้รือไม่อีกคร้ัง ทางบริษทัไม่สามารถแทรกแซงการทาํงานของ

เจา้หนา้ท่ีได ้

 การอนุมติัจะถูกปฏิเสธหรือยกเลิก ในกรณีกรอกขอ้มูลท่ีเป็นเทจ็หรือไม่ถูกตอ้ง อาจจะถูกจาํกดัการเขา้ประเทศตามท่ี

กฎหมายเกาหลีกาํหนด 

 หากผลการลงทะเบียน K-ETA เหลือเวลาในการพิจารณานอ้ยกวา่ 7 - 14 วนั (ทั้งในกรณีลงคร้ังแรก และคร้ังท่ีสอง) 

ทางบริษทัฯ ไม่สามารถการันตีผลการอนุมติัของทางระบบ K-ETA ได ้ทั้งน้ี หากถูกปฏิเสธก่อนการเดินทางใน

ระยะเวลากระชั้นชิด ซ่ึงอยูน่อกเหนือไปจากความรับผดิชอบของทางบริษทัฯ ผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเรียกร้องเงินคืน

ไดทุ้กกรณี 

 กรณีท่ีไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศเกาหลีได ้เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองทางฝ่ังเกาหลีปฏิเสธการเขา้เมือง 

ผูเ้ดินทางจะไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนไดทุ้กกรณี 

อตัราค่าบริการรวม 

- ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – เกาหลี - กรุงเทพฯ สายการบิน Airasia X (XJ) เป็นตัว๋หมู่คณะไม่

สามารถสะสมไมลไ์ด ้

- ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่ และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 

- ค่าระวางนํ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท่้านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 

ใบ 

- ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- นํ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
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- ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

- ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์นาํเท่ียวคนไทย 

- ค่าลงทะเบียน 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

- ภาษีนํ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเกบ็เพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 

- ค่าลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) 1 คร้ัง กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน ทางบริษทัฯจะหัก

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

- ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม)์  

เง่ือนไขประกนัการเดินทาง ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีท่ีไดรั้บอุบติัเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวั และไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

- ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่านํ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ โทรศพัท ์โทรสาร อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไว้

ในรายการ 

- ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน อุบติัภยัทางธรรมชาติ การประทว้ง การจลาจล การนดัหยดุงาน การ

ถูกปฏิเสธไม่ให้ออก และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั้ งท่ีเมืองไทยและ

ต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือเกาหลี มีการปรับเปล่ียนขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการกกัตวัเพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียก

ตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนเกิน 
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- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย พร้อม

หนงัสือรับรองภาษาเกาหลีหรือภาษาองักฤษ  

- ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน พนกังานขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ 1,700 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศ) ทางบริษทัฯขอสงวนวิทธ์ิในการเรียก เกบ็ท่ีสนามบินก่อนเชคอนิ ในวนัท่ีเดินทาง 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ แต่ไม่บงัคบัเรียกเกบ็) 

- กรณีถือหนงัสือเดินทางต่างชาติ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 100 USD /ท่าน 

เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ังและการยกเลกิทัวร์ 

 

การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชาํระทนัทีก่อนการเดินทางไม่

นอ้ยกวา่ 21 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาล หรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์กรุณาชาํระ

ก่อนเดินทาง 30 วนั) 

กรณีลงทะเบียน K-ETA ไม่ผา่น : (การคืนเงิน) 

กรณีลงทะเบียน K-ETA ไม่ผ่าน ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหล ีทางบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึน้ตามจริง เช่น ค่ามัดจํา

ตั๋วกบัทางสายการบิน และค่าบริการลงทะเบียน K-ETA  

• จองก่อน 30 วนั ก่อนเดินทาง หกัค่าบริการลงทะเบียน K-ETA 500 บาท  

• จองหลงั 30 วนั ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํตัว๋ 3,500 บาท และค่าบริการลงทะเบียน K-ETA 500 บาท  

• จองหลงั 15 วนั ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร์เตม็จาํนวน 10,000 บาท 

• กรณีท่ีลูกคา้มี K-ETA แลว้ คืนค่าธรรมเนียนในการลงทะเบียนจาํนวน 10,300 วอน หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 310 

บาท 
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• กรณีมีเหตุให้ยกเลิกการเดินทาง โดยมิใช่ความผิดของทางบริษทัฯ เช่น ถูกปฏิเสธผลการลงทะเบียน K-ETA ภายใน 

7-10 วนัก่อนการเดินทาง หรือผลการลงทะเบียน K-ETA ออกล่าชา้ ทาํใหไ้ม่สามารถเดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะได ้

ผูเ้ดินทางจะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ไดใ้นทุกกรณี 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจาํให้ทั้งหมด โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง ยกเวน้ใน

กรณีวนัหยดุเทศกาล วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั จะคืนเงินค่ามดัจาํใหท้ั้งหมด โดยหกัค่าใชจ่้าย

ท่ีเกิดข้ึนจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% จากราคาขาย และหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดไม่

วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตดักรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งทาํก่อนการเดินทาง 60 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจาํให้ทั้งหมด ยกเวน้ในกรณี

วนัหยดุเทศกาล วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจาํโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจาํโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางหลงัชาํระเตม็จาํนวน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

กรณีเจบ็ป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะทาํการเล่ือน

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้

ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัทาํการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 
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เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจาํนวนท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้(25 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี

เดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 25 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนั

เดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน ตัว๋รถทวัร์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการ

ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือเวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษทั

ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ให้ทราบ และหากไฟลท์บินมีการปรับเปล่ียนเวลา

บิน เพราะถือวา่ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าว 

• อตัราค่าทวัร์น้ีสําหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ไม่สามารถเล่ือนไฟล์ทขาไป หรือขากลบัได ้

จาํเป็นจะตอ้งไปและกลบัตามกาํหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงไฟลท์บิน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณี

พิเศษ 

• กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้ – 

ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

• เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯท่ี

ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร์ทั้งหมด 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
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 เท่ียวบิน ราคา และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทางเป็นสาํคญั 

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ เช่น ตอ้งการใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯอยา่งนอ้ย 5-7 วนัก่อน

การเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถจดัการใหล่้วงหนา้ได ้

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหากอายเุหลือไม่

ถึง และไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน สายการบินยกเลิกบิน การประทว้ง การ

นดัหยุดงาน การก่อจลาจล กรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ี

กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศเกาหลีจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ หรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ี ในกรณี

ท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก

อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ี ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อน

เดินทางเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงเป็นการชาํระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 
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 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น

รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปล่ียนช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่านํ้ ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิ

ปรับราคาตัว๋ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง

บริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตอ้งไม่มีการชาํรุด เปียกนํ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแมก้ระทัง่ตราป๊ัมลายการ์ตูน ท่ี

ไม่ใช่การประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก 

ตม.ปฎิเสธการเขา้-ออกเมืองของท่าน ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 ผูเ้ดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

จากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึง

รายละเอียดอายคุรรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

รายละเอยีดห้องพกัท่ีประเทศเกาหล ี
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 โรงแรมในโซลบางท่ีอาจจะมีขนาดหอ้งเลก็กวา่โรงแรมท่ีต่างจงัหวดั แชมพู แปรงสีฟัน ท่ีโกนหนวด โรงแรมมกัวาง

ไวน้อกห้องนํ้ าหรือบนตูเ้ยน็ หากผูเ้ขา้พกันาํไปใชจ้ะตอ้งเสียค่าบริการ โทรทศัน์ในห้องพกัหากอยู่ในกรุงโซลจะมี

ระบบ T.V. Paid 

 โรงแรมต่างจงัหวดัของเกาหลีจะไม่มีผา้ขนหนูผืนใหญ่ ยาสระผม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ไวบ้ริการ กรุณาเตรียมไปให้

พร้อมเน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่จะมีไวข้ายเท่านั้น 

 ในช่วงฤดูร้อนจะมีบริการแอร์หรือแอร์ลม ช่วงฤดูหนาวจะมีบริการฮีตเตอร์ ช่วงฤดูใบไมผ้ลิหรือฤดูใบไมร่้วงจะไม่มี

บริการแอร์หรือฮีทเตอร์ ถา้ร้อนเกินไปสามารถเปิดหนา้ต่างหรือช่องลมออกไปได ้

 หอ้งพกัแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องพกัคู่แบบเตียงคู่/เตียงเด่ียว (Twin/Double) หอ้งพกัแบบสามคน (Triple) และ

หอ้งพกัเด่ียว (Single) 

 หอ้งพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนั บางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะ ไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่และ 1 

เตียงเสริม 

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเด่ียวตามท่ีระบุ 

 โรงแรมในเกาหลีอาจจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั โดยคาํนึงถึงประโยชน์    

ของท่านเป็นสาํคญั 

ส่ิงท่ีควรเตรียมพร้อมเม่ือเดินทางเข้าประเทศเกาหล ี

เอกสารท่ีควรเตรียมให้พร้อมก่อนการเดนิทางเข้าประเทศเกาหล ีเน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของอาจจะพจิารณาให้

เฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียวโดยสุจริตเท่าน้ันท่ีผ่านเข้าเมืองได้ โดยพจิารณาจาก 

 หลกัฐานการทาํงาน อาทิ นามบตัร บตัรประจาํตวัพนกังาน จดหมายรับรองการทาํงาน ระบุ ตาํแหน่ง เงินเดือน เป็น

ตน้ กรณีท่ีเป็นเจา้ของกิจการ กรุณาเตรียมสาํเนาหนงัสือจดทะเบียนท่ีมีช่ือผูเ้ดินทางพร้อมเซ็นรับรองสาํเนา หรือใน

กรณีท่ีทาํอาชีพอิสระ ควรเตรียมหลกัฐานการทาํงานไปใหพ้ร้อม 
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 หลกัฐานการเงิน ควรแลกเงินสดสกุลเงินวอนของเกาหลี หรือสกุลเงินดอลล่าสหรัฐสําหรับใช้ท่องเท่ียวเท่ียวใน

ประเทศเกาหลีติดตวัมาดว้ย และควรพกบตัรเครดิตต่างประเทศติดตวัไว ้อาทิ Visa Card, American Express, Master 

Card, JTBC Card เป็นตน้ เพื่อแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบวา่ท่านเดินทางมาท่องเท่ียวแบบสุจริต 

 หลกัฐานกรณีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา อาทิ บตัรนกัเรียน บตัรนกัศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาองักฤษ 

ในกรณีไม่ไดเ้ดินทางกบัผูป้กครอง (บิดา มารดา) หรือญาติท่ีมีสนามกุลเดียวกนั หากอายุยงัไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ผู ้

เดินทางตอ้งมีหนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากผูป้กครองแนบมาดว้ย 

 หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศเกาหลี หรือเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนๆ แต่ทาํพาสปอร์ตใหม่ ควรพกพาสปอร์ตเล่ม

เก่าท่ีมีประวติัการเดินทางนาํติดตวัไปดว้ย 

ข้อควรระวงัเม่ือเดนิทางเข้าประเทศเกาหล ี

 สถาณเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงโซล ออกประกาศเตือนคนไทยท่ีจะเดินทางมาเกาหลี หรือพาํนกัอยูใ่นเกาหลี อนั

เน่ืองมาจากกฎหมายกญัชาเสรีในประเทศไทย ห้ามนําเข้า กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบของพืชชนิด

ดงักล่าวเขา้มาในประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายเกาหลี ดงัน้ี ลกัลอบนําเข้า - จําคุก 5 ปีขึน้ไป หรือตลอดชีวติ 

/ ปลูกหรือจําหน่าย - จําคุกอย่างน้อย 1 ปี / มีไว้ครอบครองหรือเสพ - จําคุกไม่เกนิ 5 ปี และถูกเนรเทศห้ามเดนิทางเข้า

เกาหลีอีก ซ่ึงกัญชาสามารถคา้งสะสมอยู่ในร่างกายได้นานถึง 6 เดือน หากทางการตรวจสอบพบ อาจจะจะถูก

ดาํเนินคดีตามกฎหมายท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ 

 สํานักงานกักกันโรคประจาํสนามบินอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ขอความร่วมมือห้ามนําอาหารสดเขา้

ประเทศเกาหลีทุกชนิด เช่น แฮม ผลิตภณัฑ์ไส้กรอก ผลิตภณัฑ์เน้ือสัตวแ์ปรรูป หรือเน้ือสัตวต่์างๆ พืชผกั ผลไม ้

พนัธ์ุพืช รวมทั้งสัตว์ปีกทุกชนิด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับกว่า 5,000 USD เพื่อป้องกันไม่ให้โรคติดต่อทางปศุสัตว์ 

รวมทั้งศตัรูพืช และสตัวเ์ขา้มาในเกาหลี  

 ไม่ควรพกเงินจาํนวนมากกวา่ 10,000 USD (ธนบตัร/เช็ค) คิดเป็นเงินไทยประมาณ 310,000 บาท หรือคิดเป็นเงิน

เกาหลีประมาณ 10,000,000 วอน 
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 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงัประเทศเกาหลีโดยปราศจากการสําแดงส่ิงของท่ีอยูภ่ายใต้

การกกักนัเพื่อป้องกนัการแพร่โรคติดต่อ เช่น สัตว ์ปศุสัตว ์และผลิตภณัฑ์ท่ีทาํจากสัตวจ์ะถูกปรับไม่เกิน 10 ล้าน

วอน เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาตแ์อฟริกนัของสุกรในประเทศใกลเ้คียง จึงมีการเพิ่มค่าปรับสูงสุดจาก 1 

ลา้นวอนเป็น 10 ลา้นวอน เพื่อป้องกนัโรคระบาดเขา้สู่ประเทศเกาหลี 

 อา้งอิงจากหน่วยงานกกักนัสัตวแ์ละพืช (Animal and Plant Quarantine Agency) ผูท่ี้เดินทางมาจากประเทศท่ีมีการ

แพร่ของโรคอหิวาตแ์อฟริกนั เช่น จีน เวียดนาม มองโกเลีย กมัพูชา รัสเซีย สาธารณรัฐเช็ก ฮงัการี อิตาลี ฯลฯ ตอ้ง

สาํแดงเน้ือหมูและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัปศุสัตว ์หากพบวา่ไม่มีการสาํแดง จะมีค่าปรับขั้นแรก 5 ลา้นวอน ค่าปรับ

ขั้นท่ีสอง 7.5 ลา้นวอน และค่าปรับขั้นท่ีสาม 10 ลา้นวอน สาํหรับผูท่ี้ถูกพบวา่ไม่มีการแสดงผลิตภณัฑจ์ากสัตวช์นิด

อ่ืนๆ เช่น เน้ือววั เน้ือแกะ เน้ือสัตวปี์ก ฯลฯ จะมีค่าปรับขั้นแรก 1 ลา้นวอน ค่าปรับขั้นท่ีสอง 3 ลา้นวอน และค่าปรับ

ขั้นท่ีสาม 5 ลา้นวอนขั้น 

 ส่ิงของท่ีตอ้งแสดง (ส่ิงของตอ้งหา้ม) ประกอบดว้ย: 

• สัตว์: สุนขั แมว นก ฯลฯ 

• ผลติภัณฑ์ทางปศุสัตว์: เน้ือววั เน้ือหมู เน้ือไก่ เป็ด ไส้กรอก แฮม เน้ือแดดเดียว เน้ือกระป๋อง เน้ือเป่ือย ผลิตภณัฑ์

แปรรูปจากไขมนัววั (แกง) ฯลฯ 

• ผลติภัณฑ์จากสัตว์: เขากวาง กระดูก ขน ฯลฯ 

• ผลติภัณฑ์จากนม: นม ชีส เนย ฯลฯ 

• ไข่และผลติภัณฑ์จากไข่: ไข่ไก่ ไข่นก ไข่ขาว ผงไข่ ฯลฯ 

• อาหารสัตว์ ขนมขบเคีย้ว วติามิน ฯลฯ 
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** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทาง และรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพ่ือ

ประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุในรายการทัวร์

ท้ังหมด ** 

                                                  ******************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

KR BT ICN30 5N3D XJ  

แบบฟอร์มการลงทะเบียน K-ETA 

 

1. ช่ือ - นามสกลุ ........................................................................ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้หนงัสือเดินทาง) 

2. หมายเลขหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) ................................. หนงัสือเดินทางเดินทางตอ้งเป็นเล่มปัจจุบนั และตอ้ง

มีอายไุม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน กรุณาสแกนไฟลใ์หช้ดัเจน และบนัทึกเป็นไฟล ์JPEG เท่านั้น (ตามรูปตวัอยา่งดา้นล่าง) 

 
 

3. เบอร์โทรศพัท ์............................................................................................................ ท่ีสามารถติดต่อได ้

4. E Mail ..................................................................................................................................................... 

5. ประวติัการเดินทางไปต่างประเทศ 

ท่านเคยเดินทางไปเกาหลีหรือไม่ เคย      ไม่เคย      จาํนวน .............................................................. คร้ัง 

จุดประสงคใ์นการเดินทาง ....................................................................................................................... 

ท่านเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนหรือไม่ เคย  ไม่เคย       จาํนวน ..................................................... คร้ัง 

จุดประสงคใ์นการเดินทาง ....................................................................................................................... 

6. อาชีพ (กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 
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อาชีพปัจจุบนั 

………………………………………………………………………………………………………..………………

……. 

ช่ือสถานท่ีทาํงาน / สถานศึกษา .............................................................................................................. 

ตาํแหน่ง ........................................................ รายไดต่้อเดือนโดยประมาณ ..................................... บาท 

(กรณีมีอาชีพเป็นเจา้ของกิจการส่วนตวั ฟรีแลนซ์ แม่บา้น พ่อบา้น เกษียณอาย ุหรืออ่ืนๆ โปรดระบุขอ้มูลใหล้ะเอียด

ชดัเจน และครบถว้น)  

7. ผูร่้วมเดินทาง จาํนวน …………..………… คน (กรอกเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้หนงัสือเดินทาง) 

ช่ือ - นามสกลุ ...................................................................... เบอร์ติดต่อ ................................................ 

ช่ือ - นามสกลุ ...................................................................... เบอร์ติดต่อ ................................................ 

ช่ือ - นามสกลุ ...................................................................... เบอร์ติดต่อ ................................................ 

ช่ือ - นามสกลุ ...................................................................... เบอร์ติดต่อ ................................................ 

ช่ือ - นามสกลุ ...................................................................... เบอร์ติดต่อ ............................................... 

8. รูปถ่ายหนา้ตรงพื้นหลงัสีขาว อายไุม่เกิน 3 เดือน ขนาดของรูปภาพไม่เกิน 700x700 pixels หรือ 2x2 น้ิว ขนาดไฟล์

ไม่เกิน 100 kb (ตามรูปตวัอยา่งดา้นล่าง) 
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** กรุณาแจ้งข้อมูลท่ีเป็นความจริงเท่าน้ัน ** 


