
 

 
 

KOREA 6Days 4Nights  

ซุปตาร.์..ซอรคัเลฟิเวอร ์ 
ก าหนดการเดนิทาง พฤศจกิายน 2565 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชียเอ็กซ ์ (XJ) 

 ตืน่ตากบัสวนสนุกทีม่เีช่ือเสยีงมากทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ 

 ชมเทศกาลใบไมเ้ปล ีย่นสสีดุสวยที ่อุทยานแห่งชาตซิอรคัซาน  

 เช็คอนิแลนดม์ารค์เกาหล ีโซลทาวเวอร ์พรอ้มคลอ้งกุญแจรกัสุดคลาสสคิ 



 

 เขา้ชมพระราชวงัมากประวตัศิาสตร ์พระราชวงัชางด็อกกุง  
 ช้อปป้ิงถล่มเมอืงใหจุ้ใจไปกบั ตลาดเมยีงดง และเต็มอิม่ไปกบัรา้นอาหาร STREET FOOD  

 
 

ราคาไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนียม ท่านละ 1,700 บาท/ท่าน/ทรปิ 

(ยกเวน้เด็กต ่ากว่า 2 ขวบ) ท ัง้น้ี ขออนุญาตเก็บทปิก่อนการเดนิทางทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

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

 

 

วนัแรก      ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ

22 .30 น.   พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์F สาย
การบนิแอรเ์อเชียเอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและน าท่านโหลด
สัมภาระ (ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ือง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน กรณี
ตอ้งการจองที่น่ังจะมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม)  

วนัทีส่อง   ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน - ศูนยต์รวจ PCR-Test ทีส่นามบนินานาชาตอินิชอน  

 สะพานแขวนมาจงัโฮซู - โซลทาวเวอร ์ 

02.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ณ ประเทศเกาหลีใต ้สายการบนิไทยแอรเ์อเชีย
เอ็กซ์ (XJ) เที่ยวบินที่ XJ700  

10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาที่เกาหลีเร็วกว่าเมืองไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) เมื่อผ่านเขา้ประเทศเกาหลีใตแ้ลว้ น าท่านตรวจโควิดแบบ RT-
PCR Test ตามนโยบาย และกฏระเบียบการเขา้ประเทศเกาหลี ที่สนามบินนานาชาติอินชอน จากน้ันจึงน า
ท่านเดินทางเที่ยวเที่ยวไดต้ามปกติ (ค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิด ประมาณ 80,000 วอน/ท่าน 
ราคาตรวจ RT-PCR Test ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร)์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บลูโกก ิ

น าท่านชม สะพานแขวนมาจงัโฮซู (Majang Lake Suspension Bridge) สะพานแขวนแห่งน้ีเป็น
แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองพาจู ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคม 2018 ที่ผ่านมา สะพานแขวนน้ีถือว่า
ยาวที่สุดในเกาหลี ณ ปัจจุบันยาวถึง 220 ภายในทะเลสาบมีพื้นที่กว่า 200,000 ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ 
(ไม่มีราคาส าหรบัเดก็) 

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 าท่านเดินทางสู่แลนด์มาร์คของกรุงโซล โซลทาวเวอร ์ (Namsan Tower) หรอื Seoul Tower 
หอคอยที่อยู่บนยอดเขานัมซาน เป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองหลวงของเกาหลีใต ้ ผูค้นนิยมมาเดินออก
ก าลังกาย เพราะเป็นที่ที่รณรงค์เร่ืองการลดควันพิษ จ ากัดการใชร้ถในการข้ึนเขา รถโดยสารก็เป็น
พลังงานไฟฟ้า วัยรุ่น หนุ่มสาว และนักท่องเที่ยวนิยมมาคลอ้งกุญแจคู่รักเป็นจ านวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู คมัจาทงั 

ทีพ่กั  HOTEL SKYPARK MYEONGDONG หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม   เกาะนาม ิ- ซอรคัซาน - วดัชินองึซา  

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เกาะนาม ิ(Nami Island) ตัง้อยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ที่น่ีถือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและส าคัญของเกาหลีใต ้ เป็นเกาะกลางแม่น ้าฮันที่มีลักษณะคลา้ยใบไมท้ี่ลอยอยู่
ในน ้า อีกทั้งยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามไปดว้ยตน้เกาลัดและทิวสนที่เรียงรายตลอดสองขา้งทาง ซึง่ในแต่ละ
ฤดูตน้ไมเ้หล่าน้ีก็จะแปรเปล่ียนสภาพกลายเป็นความงามที่หลากหลาย จนท าใหเ้กาะแห่งน้ีถูกเลือกให ้
เป็นสถานที่ถ่ายท าซีรีย์ช่ือดังอย่างเร่ือง Winter Love Song พรอ้มเก็บภาพความ ประทับใจ ถ่ายรูปกับ
ดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปป้ันที่สรา้งข้ึนเพื่อไวเ้ก็บเป็นภาพความ
ประทับใจ จนท าใหก้ลายเป็นสถานที่เที่ยวอนัโด่งดังในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคาลบ ี

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาตซิอรคัซาน เป็นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ที่จัดได ้ว่า
เป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหน่ึงในเกาหลี ในช่วงใบไมร่้วง หุบเขาแห่งน้ีจะเปล่ียนเป็นสีแดงสลับ
สม้ไปทั่วทั้งหุบเขา อุทยานแห่งชาติซอรัคซานถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดของเกาหลีใต ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางไปยัง วดัชินฮงึซา วัดเก่าแก่ที่อายุกว่า 1,000 ปี ตัววัดตัง้อยู่ในเขตอุทยานจึงท าใหม้ีวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงาม มีล าธารไหลผ่านตัววัด พรอ้มกับสะพานหินขนาดใหญ่ จุดเด่นของวัดอยู่ที่ พระพุทธรูป
สัมฤทธ์ิปางสมาธิขนาดใหญ่ ที่ประดิษฐานเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานใหทุ้กท่านไดม้าไหวสั้กการะขอพร
กนั *อัตราค่าบริการน้ี ไม่รวมค่า CABLE CAR ข้ึนอุทยาน (ประมาณ 13,000 วอน)* ราคาน้ีอาจมีการ
ปรับเปล่ียนภายหลัง ข้ึนอยู่กับทางสถานที่ระบุ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู เซ็ตปลาย่าง 

ทีพ่กั  OCEAN TO YOU RESORT หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 

 

วนัทีส่ ี ่ ANYANG ART PARK - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- ศูนยโ์สม - ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั  

 EWHA WOMEN UNIVERSITY 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านไป Anyang Art Park สวนศิลปะแห่งเมืองอันยาง ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงโซล ที่น่ีเป็นสวนศิลปะ
ขนาดใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขา และมีพื้นที่ที่กวา้งขวาง ภายในจะมีประติมากรรมและสถาปัตยกรรม
ตัง้อยู่ตามจุดต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ (Everland Theme Park) ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์
เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาใหท้่านไดอ้ิสระเที่ยวชม
ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่น่ีท่านจะพบเจา้ป่าสิงโตและเสือ
สามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถส่ือสารกับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างดี หรือ
เขา้สู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนส่ีฤดู ซึง่จะปลูกดอกไมเ้ปล่ียนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับ
เคร่ืองเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ึง่ก าลังบานสะพร่ัง
อวดสีสันเต็มสวน (ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : 
สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลล่ี/ 
ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจ าวันดว้ย
บัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเคร่ืองเล่นไม่จ ากัดรอบ เลือกชมและเลือกซ้ือชอ้บป้ิงใน
รา้นคา้ของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู คาลบ ี

ท่านชม ศูนยโ์สม (Ginseng) ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึง่ถือว่าเป็นโสมที่
มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่า
ไทยถึง 2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถือ 

จากน้ันน าท่านเดินทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั (Heotge Namu) ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่า
ลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา
รับประทานเพื่อช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ 
กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

 จากน้ันน าท่านไป มหาวิทยาลัยอีฮวา (Ewha Womans University) มหาวิทยาลัยน้ีเปิดมาตัง้แต่ปี 
ค.ศ. 1886 โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ อาคาร Ewha Campus Center (ECC) ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม 
โดยสรา้งอาคารเรียนผ่านเนินเขาแลว้กรุดว้ยกระจกทั้ง 2 ดา้น ดา้นในจะเป็นหอ้งเรียน หอ้งอาหาร คา
เฟ่ หอ้งสมุด ฯลฯ บริเวณทางเดินดา้นนอกก็เป็นจุดพักผ่อน น่ังชลิ และทบทวนบทเรียน เมื่อรวมกับ
ทัศนียภาพที่สวยงาม จึงท าใหบ้ริเวณน้ีกลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตตลอดกาล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนู จมิทคั 

ทีพ่กั  HOTEL SKYPARK MYEONGDONG หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีห่า้  พระราชวงัชางด็อกกุง - ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง - ศูนยเ์วชส าอาง – พลอยอเมทสิต ์- ดวิตีฟ้ร ี
ตลาดเมยีงดง 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากน้ันนาท่านชม พระราชวงัชางด็อกกุง พระราชวังลาดับที่สองที่ถูกสรา้งต่อจากพระราชวังเคียงบกุง
เคยใชเ้ป็นที่พานักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 1 ใน 5  
ของพระราชวังสาคัญที่ยังคงรักษาไว ้พระราชวังหลวงทั้ง 5 ที่ในโซลน้ัน จะมีลักษณะหนา้ตาคลา้ยๆ กัน 
แตกต่างกันที่ทัศนียภาพ รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานที่ดว้ย  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชม ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากนา้มันสน มีสรรคุณช่วยบ ารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายไดเ้ป็นอย่างดี 

น าท่านเดินทางสู่ ศูนยเ์วชส าอาง (Cosmetic Shop) ใหท้่านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากยี่หอ้คุณภาพที่
ผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาววัยรุ่นไปจนกระทั่งสาวสวยสูงวัยแลว้ ผูห้ญิงเกาหลีใหค้วามส าคัญกับเร่ือง
ผิวหนา้ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพื้นฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม 

 น าท่านเดินทางไป โรงงานพลอยอเมทสิต ์ หรือ พลอยสีม่วง ที่มีช่ือเสียงของประเทศเกาหลี ซึง่ชาว
โสมเช่ือว่าถา้ไดม้ีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว ้จะท าใหม้ีโชคลาภและส่ิงดีๆเกิดข้ึนกับชีวิต 

 จากน้ันน าท่านแวะ ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free)  ช็อปป้ิงแหล่งปลอดภาษี สินคา้แบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,
แว่นตา,เคร่ืองส าอาง,กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูปหรือจะเป็นน ้าหอม เคร่ืองส าอางแบรนด์ชัน้ดัง ต่างๆ อาทิ 
Sulwhasoo, DKNY, Shiseido, Dior  

 น าท่านชอ้ปป้ิงตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมยีงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบ
ว่าแฟช่ันของเกาหลีเป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพียงใดท่านจะตอ้งมาที่เมียงดงแห่งน้ีพบกับสินคา้วัยรุ่น
อีกมายใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือซึง่ราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ค ่า   อสิระรบัประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมยีงดง 

ทีพ่กั  HOTEL SKYPARK MYEONGDONG หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

วนัทีห่ก  ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน - ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ
เช้า รบัประทานอาหารเช้า เมนู อูดง้ 

 น าท่านช็อปป้ิงละลายเงินวอนที่ ณ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต มีสินคา้ต่างๆมากมายใหเ้ลือกซ้ือหาเป็นของฝาก 
เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไมต้ามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

  

 ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

11.15 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสายการบนิแอรเ์อเชียเอ็กซ์ (XJ) เที่ยวบิน
ที่ XJ701  

15.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ อันเน่ืองมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพ

การจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ านวย ทั้งน้ี

ทางเราจะค านึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ และการบริการของรถบัสน าเที่ยว ตาม

กฎหมาย สามารถใหบ้ริการวันละ 12 ช่ัวโมง มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความ

เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางน้ัน ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลา

ท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า

เที่ยวใด เที่ยวหน่ึง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ  

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 20 กก. (1 ชิน้) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดน้ ้าหนักไม่เกิน 7 

กก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทั้งน้ีเจา้หนา้ที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการ

บิน) ** 

หมายเหตุส าคญั :  

เน่ืองจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหนา้ ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ท าใหไ้ฟล์ทบินล่าชา้ หรือเปล่ียนแปลง

เวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรดส ารองเวลาใน

การจองต๋ัวเคร่ืองบินไวอ้ย่างต ่า 4-5 ช่ัวโมง ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนในส่วนของต๋ัวเคร่ืองบินที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับโปรแกรมทัวร์ 

 

ส าคญัมาก  :   

• อัตรานี้เฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร์ ท่านละ 100  USD. (เป็นเงิน

ไทยประมาณ 3,500 บาท) 

• กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผูเ้ดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกจิ

ขายตรงเครื่องส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีตอ้งการใหเ้พ่ิมสถานท่ีขอดูงาน 

กรุณาติดต่อแจง้รายละเอียด โดยละเอียด กับเจา้หนา้ท่ีเพ่ือท าราคาใหใ้หม่ทุกครั้ง 

• กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏิเสธการเข้า - ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ท ัง้

จากที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษทัขอ

สงวนสทิธ ิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่สามารถคนืเงนิค่าทวัร์ท ี่

ท่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ 

• ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พ้ืนเมืองของรัฐบาลเกาหลีร่วมกับการท่องเท่ียวเกาหลีในนาม

ของรา้นรัฐบาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงอยากเรียน

ชี้แจงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจ

ของลูกคา้เป็นหลัก และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงค์จะเขา้รา้นรัฐบาล ขอสงวนสทิธิ์ในการ

เรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 100 USD / ท่าน /รา้น 



 

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 

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

กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระ บุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน

โรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ    

✓ ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

✓ ค่าบริการน้ีรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่าน้ัน 

✓ ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์) 

✓ ค่าลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) เขา้ประเทศเกาหลี 1 คร้ัง ทางบริษัท

ด าเนินการลงทะเบียนให ้กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน ทางบริษัทขอหักค่าใชจ่้ายตามที่เกิดข้ึนจริง เช่น กรณีจ่าย

ค่าต๋ัวแลว้  

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซักรีด           

ค่ามินิบาร์ในหอ้งและค่าพาหนะต่าง ๆ  ที่มิไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายื่นรอ้งขอวีซ่าอีกคร้ัง (เน่ืองจาก

ทางเกาหลีไดป้ระกาศยกเวน้การยื่นวีซ่าเขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ี่ประสงค์พ านักระยะสัน้ในประเทศ

ไม่เกิน 90 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีส าหรับชาวต่างชาติ  

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ัน ๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน

ขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  

× ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

× ค่าใชจ่้ายในการตรวจ RT-PCR หรือ ATK ที่ประเทศไทย เพื่อแสดงผลเมื่อเดินทางถึงเกาหลี (เงือ่นไขอาจมี

การเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์) 

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

เปลีย่นแปลงตามสถานการณ์) 

× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,700 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของ

ท่าน (ท ัง้น้ี ขออนุญาตเก็บทปิก่อนการเดนิทางทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 
 

 

 

 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 25 ท่านต่อกรุ๊ป หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้ หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะ

ช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทาง ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ใหท้่านต่อไป ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อน วัน

เดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

• หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลู้กคา้ท่านอื่นที่รออยู่ 

• หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเง่ือนไข 

• เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช่ือพนกังานขายมาทางแฟกซ์ 



 

• ส่งรายช่ือส ารองทีน่ ั่ง ผู ้เดินทางต้องส่งส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพรอ้ม

ยนืยนัว่าตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใช้ในการจองต ั๋วเครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนา้กระดาษ

อย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

✓ เน่ืองจากยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนจริง  

ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลิกก่อน 45 วัน 

✓ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ่้ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัว
เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

✓ ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช าระแลว้ทั้งหมด  

✓ หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ และ คืน
ค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
ก่อนออกเดินทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เล่ือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใชจ่้าย
การด าเนินการต่างๆ ที่เกิดข้ึนจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังที่เปล่ียนแปลง ไม่ว่ากรณี
ใดๆทั้งส้ิน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหว่างท่านลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 25

ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทว้ง, การ
นัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก
การโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหอ้งพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหร่ี / 
ปลอดบุหร่ีได ้โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของ

โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้  

9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ 
จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อ

เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษทุกคร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดก้รณีที่ท่านตอ้งออกบัตรโดยสาร

ภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) 
10. กรณีที่ท่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เช่น ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา

ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจา้หนา้ที่ก่อนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวันและเวลา



 

เดินทางได ้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่าน้ัน ส่ิงส าคัญ ท่าน

จ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อย่างนอ้ย 3 ช่ัวโมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆ
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนใดๆทั้งส้ิน  (กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว์ 

หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ) 

11. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ เช่น ใช้วลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนั
ก่อนการเดนิทาง มิฉะน้ันบริษัทฯไม่สามารถจัดการไดล่้วงหนา้ได ้ 

12. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสิทธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ  ทั้งส้ินแทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอ านาจของผูจั้ดก ากับเท่าน้ัน 
13. ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

14. อัตราทัวร์น้ี เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟล์ท วัน ไป 

หรือ กลับส่วนใดได ้ จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่าน้ัน หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

15. ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ที่ไมรู่จั้กกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระ

ค่าหอ้งพักเด่ียวตามที่ระบุ 
16. สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเกาหลี หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเที่ยวและ ช็อปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการ

บริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดินทางในบางคร้ังที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเทีย่วตามโปรแกรม 
17. ส าหรับลูกคา้ที่เดินทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมไดใ้นบางกรณี ข้ึนอยู่

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

จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิ่ม (พักเด่ียว) ตามจริง ยกเวน้เด็กที่มีอายุต ่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ 
18. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ ส่ีโมงเย็นก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานที่ท่องเที่ยว

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

กลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ที่สามารถ
เดินบนหิมะได ้แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตา 

19. กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่จะเกิดข้ึนตามมา 

และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระเรียบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 
20. หากวันเดินทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
ทางสายการบิน หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท้่านเดินทางต่อไปได ้ดังน้ัน

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด 

กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งอิง 
และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากท่านได ้

ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่

มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัวเคร่ืองบิน) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
ค่าใชจ่้ายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 

ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับกระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

21. เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเลือกที่น่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอินพรอ้มกัน และ สายการบินจะ

พยายามที่สุดใหท้่านไดน่ั้งดว้ยกัน หรือ ใกลก้ันใหม้ากที่สุด  

22. ขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหอ้งพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน 
จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเด่ียว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน 

(TRIPLE) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม หอ้งพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

23. เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ใหก้ับทางบริษัทฯแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงทั้งหมดน้ีแลว้ ** 

24. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายุใชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ 

25. ส าหรับผูเ้ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกับบิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารทีต่อ้งเตรยีมก่อนเดนิทางสู่ประเทศเกาหล ี
 

1. Passport จะตอ้งมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 

หนา้ 

2. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเกาหลจีะตอ้งไดร้บัวคัซีน ครบโดสแลว้ อย่างน้อย 14 วนั ก่อนการเดนิทาง 

และเข็มล่าสุดที่ฉีดตอ้งไม่เกิน 6 เดือน หากเกิน 6 เดือน ตอ้งฉีดเข็มที่ 3 

3. เด็กอายุต ่ากว่า 12 ขวบ / ต ัง้ครรภ ์/ ผูสู้งอายุ 65 ปีขึน้ไป ทีย่งัไม่ฉีดวคัซีน จะตอ้งเดินทางพรอ้ม

ผูป้กครองที่ฉีดวัคซีนครบ และตอ้งมี ผลตรวจเป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ช่ัวโมง หรือผลตรวจที่เป็นลบ 

แบบ ATK ภายใน 24 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 

4. ผูท้ ีห่ายจากโควดิ-19 แลว้ ตอ้งมีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 6 เดือน นับตัง้แต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลจนถึง

วันเดินทาง ใบรับรองแพทย์ตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 

5. เอกสารการฉีดวคัซีนครบโดส Vaccinated Certificate 

6. ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทางบริษัทด าเนินการลงทะเ บียน

ใหโ้ดยตอ้งไดรั้บเอกสารจากลูกคา้ดังน้ี) ควรเผ่ือเวลาในการพิจารณาอย่างนอ้ย 10-14 วัน 

เอกสารในการลงทะเบียน 

- หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน มีหนา้ว่างคู่ที่ยังไม่ประทับตรา 2 

หนา้ข้ึนไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด สแกนภาพเป็น JPG หรือ JPEG เท่าน้ัน 

- รูปถ่ายสี หนา้ตรง ขนาด 2 น้ิว ฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสีขาว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน แสกนภาพเป็น JPG หรือ 

JPEG เท่าน้ัน 

7. ตอ้งมผีลตรวจเป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชัว่โมง ก่อนการเดนิทาง เพื่อแสดงผลตอนเช็คอิน ณ 

เคา้ท์เตอร์สายการบิน ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน หรือ ผลตรวจเป็นลบ แบบ ATK ภายใน 24 

ชัว่โมง ก่อนการเดนิทาง ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน 

8. ลงทะเบยีน Q CODE (ทางบริษัทด าเนินการลงทะเบียนใหโ้ดยตอ้งไดรั้บเอกสารจากลูกคา้ดังน้ี) 

เอกสารในการลงทะเบียน 

- ผลตรวจที่เป็น แบบ RT-PCR ภายใน 48 ช่ัวโมง หรือผลตรวจที่เป็นลบ แบบ ATK ภายใน 24 ช่ัวโมงก่อน

การเดินทาง ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน และสแกนภาพเป็น JPG หรือ JPEG เท่าน้ัน 

- เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน Vaccinated Certificate (วัคซีนพาสปอร์ต หรือใบรับรองในหมอพรอ้มที่เ ป็น

ภาษาอังกฤษ) สแกนภาพเป็น JPG หรือ JPEG เท่าน้ัน 

9. ลงทะเบียนตรวจ PCR ที่เกาหลี (ทางบริษัทด าเนินการลงทะเบียนใหโ้ดยค่าตรวจไม่ไดร้วมอยู่ในราคาทัวร์) 

ค่าตรวจประมาณ 80,000 วอน 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สู่ประเทศเกาหลแีละพธิีการเขา้เมอืง 
เอกสารทีค่วรเตรยีมก่อนการเดนิทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้

เฉพาะนกัท่องเทีย่วทีม่าท่องเทีย่วโดยสจุรติเท่านัน้ทีผ่่านเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  
1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเที่ยว ซึง่สมควรที่น าติดตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายรับรองการท างานภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน  

2. กรณีที่ท่านเป็นเจา้ของกิจการกรุณาเตรียมส าเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีช่ือท่านพรอ้มเซ็นรับรองส าเนา 

3. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะน าเงินสดติดตัวไปดว้ยประมาณ 300
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตร

เครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าติดตัวไป

ดว้ยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงใหเ้จา้หนา้ที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว 



 

4. กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และควรเดินทางกับ

ผูป้กครอง เช่น บิดา มารดา ป้า นา้ อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน (ส าหรับผูเ้ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปีและไม่ได ้

เดินทางกับบิดา มารดา ตอ้ง ขอจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมา
ดว้ย) 

5. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรน าพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือน าติดตัวไปดว้ย   

6. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเทา้แตะ 
7. เมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลี ตอ้งท าการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกาหลี หากผลตรวจออกเป็นลบ จึง

สามารถท่องเที่ยวไดป้กติ (ค่าตรวจไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ ราคาประมาณ 80,000 วอน) 

 
 

 

ขอ้มูลในการลงทะเบยีน K-ETA 

**กรุณากรอกเอกสารเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้** 

กรูณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกข้อ เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน 

หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางบรษิทัฯไม่สามารถลงทะเบียนให้ท่านได้ 

1. ช่ือ-นามสกุล (ตามหนา้พาสปอร์ต).............................................................................. .......................... 

2. เพศ   ชาย  หญิง 

3. สถานภาพ   โสด  สมรส  หย่า   หมา้ย 

4. วัน/เดือน/ปีเกิด................................................................................................................................. 

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

6. เลขพาสปอร์ต......................................วันที่ออก..............................วันหมดอายุ................................... 

7. เบอร์โทรศัพท์................................................................................................................ .................. 

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

9. อาชีพ  พนักงานบริษัท  เจา้ของกิจการ  นักเรียน/นักศึกษา  ว่างงาน 

10. ช่ือสถานที่ท างาน (กรุณาระบุต าแหน่งงาน)/สถานศึกษา .......................................................................... 

11. ที่อยู่สถานที่ท างาน/สถานศึกษา......................................................................................................... 

12. เบอร์โทรสถานที่ท างาน/สถานศึกษา......................................................................... .......................... 

13. รายไดต่้อเดือน................................................................................................................................ 

14. ท่านเคยเดินทางไปประเทศเกาหลีหรือไม่ 

 ไม่เคย 

 เคย จ านวนคร้ัง................... จุดประสงค์ในการเดินทาง.................................................................... 

15. ท่านเคยเดินทางไปประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศเกาหลีหรือไม ่

 ไม่เคย 

 เคย จ านวนคร้ัง................... จุดประสงค์ในการเดินทาง.................................................................... 

 

กรุณากรอกขอ้มูลทีเ่ป็นความจรงิเท่านัน้ หากท่านใหข้อ้มูลเท็จทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

 

การลงทะเบยีน K-ETA เป็นส่วนนิง่ในการคดักรองคนเขา้ - ออกเกาหลเีท่าน ัน้  

ด่านตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะมกีารคดักรองอกีคร ัง้ การลงทะเบยีน K-ETA ไม่ไดเ้ป็นการการนัดว่ีา

จะตอ้งผ่านด่าน หากไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืงก็ไม่สามารถยกรอ้งเงนิคนืไดทุ้กกรณี 

 

 

 

เอกสารในการลงทะเบยีน 

1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน มีหนา้ว่างคู่ที่ยังไม่ประทับตรา 2 หนา้ข้ึน
ไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด สแกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เท่านัน้ 



 

2. รูปถ่ายสี หนา้ตรง ขนาด 2 น้ิว ฉากหลัง ตอ้งเป็นพื้นสีขาว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน สแกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG
เท่านัน้ 

 

 


