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23.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการ

บินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน (เน่ืองจากมีผู้โดยสาร

เดินทางไปต่างประเทศจ านวนมาก กรุณาเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินล่วงหน้าอย่า งน้อย 

3-4 ชั่วโมง) 

 

 

 

02.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดย เที่ยวบินที่ XJ 700 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถ่ินที่เกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวก

ในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ทาง

วันแรก  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                                                                                                     

                                                                                                                                       (-/-/-)

                                                                         

วันที่สอง สนามบินอินชอน • มัลตงโดนัททาวน์ • สกีรีสอร์ท 

                                                                                                                                                  (-/กลางวัน/เย็น)
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เจ้าหน้าที่จะท าการตรวจคัดกรอง RT-PCR TEST ตามนโยบายและมาตรการจ ากัดในสถานการณ์ 

COVID-19 (อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR TEST ท่านละ 80,000 วอน) 

 น าทุกท่านเดินทางสู่ มัลตงโดนัททาวน์ คาเฟ่ขนมหวานที่ตกแต่งร้านด้วยเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือน

ใคร สีสันสดใสสุดๆ ทั้งภายใน และภายนอกร้าน รวบรวมขนมหวานนานาชนิดเอาไว้ในที่เดียว สาย

หวานต้องห้ามพลาดมีทั้ง เค้ก เบเกอรี่ ไอศกรีม โดนัท และเครื่องด่ืมหลอกหลายชนิด แถมมุม

ถ่ายรูปน่ารักๆ อีกเพี๊ยบ รับรองว่ามาแล้วได้รูปสวยๆ ไปอัพลงอินสตราแกรมแน่นอน 
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สนุกกับการเล่นสกีบน ลานสกีขนาดใหญ่ เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวภูเขาของประเทศเกาหลีที่จะถูกปก

คลุมเต็มไปด้วยหิมะ ด้านในจะมีลานสกีทางลาดที่เหมาะสมกับนักสกีทุกเวล ทั้งระดับเริ่มต้นส าหรับ

มือใหม่หัดเล่นสกี เนินระดับกลาง และเนินส าหรับคนที่เล่นสกีจนช านาญแล้ว เนินลาดส่วนใหญ่จะ

ช่วยให้นักสกีที่มีประสบการณ์น้อยได้สนุกสนานไปกับการเล่นสกีด้วยความปลอดภัย ส่วนทางลาด 

Deer Slope จะมีความลาดชันน้อย เหมาะอย่างย่ิงส าหรับนักเล่นสกีที่อยู่ระหว่างระดับเริ่มต้น ส่วน

ทางลาดแบบ S Dragon Slope จะเพิ่มความสนุกสนานเป็นอย่างมากส าหรับนักสกีระดับกลาง ควร

เตรียมอุปกรณ์ก่อนเล่นสกีให้พร้อม อาทิ เส้ือแจ๊คเก็ตกันน้า กางเกงรัดรูป ผ้าพันคอ แว่นกันแดด 

และถุงมือสกี ก่อนลงสนามจริงต้องรับฟังข้อแนะน าต่างๆ และฝึกวิธีการเล่นจากเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน 

เพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นทุกคน ส าหรับคนที่เล่นจนโปรสามารถน่ังกระเช้าขึ้นไปได้บนเขาได้

เลย (อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าเล่นสกี ชุดสกี อุปกรณ์ในการเล่นสกี สกีลิฟท์ สโนว์สเลด)  

 หมายเหตุ การเปิดให้บริการของลานสกีและปริมาณของหิมะ ข้ึนอยู่กับความเอื้ออ านวยของ

สภาพอากาศในแต่ละปี หากมีปริมาณหิมะไม่เพียงพอ ลานสกีอาจจะยังไม่เปิดให้บริการ หากไม่

สามารถเดินทางไปยังสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการ

ท่องเที่ยวทดแทนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK*)  
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เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  

จากน้ัน  พักที่ Welli Hilli Park Ski Resort หรือเทียบเท่า  

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเ บ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากน้ัน  ผจญภัยใน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มี

ทัศนียภาพงดงาม จัดได้ว่าเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก มีงานเทศกาลต่างๆ ผลัดเปล่ียน

หมุนเวียนตลอดทั้งปี เช่น Tulip Festival, Rose Festival, Summer Splash, Halloween Festival 

วันที่สาม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ • ไร่สตรอว์เบอร์รี่ • คอสเมติค • ศูนย์สมุนไพรโสม • คลองชองกเย

ชอน • ย่านฮงแด 

                                                                                                (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
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และ Romantic Illumination ที่จะเปิดไฟสว่างไสวในตอนกลางคืน เอเวอร์แลนด์เป็นสวนสนุก

ขนาดใหญ่แบ่งออกเป็นโซนถึง 5 โซน ดังน้ี 

   
• โซนที่  1 - Global Fair หลังจากผ่านประตูเข้ามาสู่สวนสนุก พบกับการผสมผสานกัน

อย่างลงตัวของสถาปัตยกรรมแห่งโลกตะวันออกและตะวันตก ที่ผสมผสานเข้ากันได้อย่าง

ลงตัวอย่างเมโสโปเตเมีย เรอเนสซองส์ ไปจนถึงแบบโมเดิร์น เต็มไปด้วยร้านของที่ระลึก 

และร้านอาหารมากมาย มีมุมถ่ายรูปสวยๆ ต้นไม้แฟนตาซี (Magic Tree) ที่จะเปล่ียนธีม

ไปตามฤดูกาล ต้นไม้ขนาดใหญ่มีความสูงถึง 13 เมตร ท าหน้าที่คอยต้อนรับเหล่า

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในสวนสนุก  

• โซนที่ 2 - Zootopia ท่องโลก Safari World ที่เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดกว่า 200 สาย

พันธุ์ และตื่นเต้นไปกับการน่ังรถสะเทิ้นน้าสะเทิ้นบกในโซน Lost Valley ชมฝูงสัตว์อย่าง

ใกล้ชิด  

• โซนที่ 3 - European Adventure ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบยุโรป สถานที่

ท่องเที่ยวยอดนิยมคือ คฤหาสน์ลึกลับ ซึ่งจะได้สนุกไปกับการยิงผี และ รถไฟเหาะ T-

Express เป็นรถไฟเหาะรางไม้ที่สูงที่สุดในโลก นอกจากน้ียังมีสวนดอกไม้ส่ีฤดู Secret 

Garden โดยมวลหมู่พฤกษาจะถูกเนรมิตขึ้นมาอย่างสวยงามในทุกฤดูกาล  

• โซนที่ 4 - Magic Land ดินแดนเมจิกแฟนตาซี ตกแต่งสวยงามราวกับเมืองในฝัน  

• โซนที่ 5 - American Adventure พาย้อนยุคกลับไปยังสมัยโคลัมบัส เตรียมวอร์มเสียงไป

กรี๊ดกับเครื่องเล่นมากมาย อาทิ Columbus Adventures, Rolling X-Train, Double Rock 

Spin, Hurricane เป็นต้น  
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อีกหน่ึงความสนุกในช่วงหน้าหนาว การเล่นเลื่อนหิมะ Snow Buster มีความเร็วและความสูง

หลายระดับให้เลือกเล่น และมีเล่ือนหิมะส าหรับครอบครัวให้เด็กๆ ได้เล่นอย่างปลอดภัย 

 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หรือคูปองอาหารกลางวัน @สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 
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จากน้ัน  พาไปเก็บสตรอว์เบอร์รี่สดๆ จาก ไร่สตรอว์เบอร์รี่ ใกล้กรุงโซล หน่ึงในผลไม้ยอดฮิตประจ า

ฤดูกาล ผลไม้ตระกูลเบอร์ รี่ที่

หลายคนชื่นชอบ ซึ่งสตรอว์

เบอร์รี่ของเกาหลีน้ันขึ้นชื่ อ

สุดๆ ในเรื่องความอร่อย ผล

ของมันจะมีขนาดใหญ่กว่าสต

รอว์เบอร์รี่ทั่วไปในเมืองไทย 

มีเน้ือที่ นุ่มมากๆ และรสชาติ

หวานละมุนสุดๆ เรียกได้ว่า

เคี้ยวไปฟินไปกันเลยทีเดียว 

ทางจะสวนมีเจ้าหน้าที่มาคอยสาธิตวิธีการเก็บผลสตรอว์เบอร์รี่ที่ถูกต้อง จากน้ันจะปล่อยให้ทุก

คนได้เก็บเจ้าผลไม้แสนหวานน้ีด้วยตัวเอง หากใครติดใจรสชาติที่แสนอร่อย สามารถส่ังซื้อกลับไป

ฝากคนที่เมืองไทยได้ โดยทางสวนจะห่อแพจเกจอย่างดีให้ และน าไปส่งใหทุกท่านถึงสนามบินใน

วันที่เดินทางกลับ 

น าท่านเลือกซื้อเครื่องส าอาง คอสเมติคเอาท์เลท ศูนย์รวมเครื่องส าอางเกาหลีหลากหลายแบ

รนด์ หรือจะเป็นแบรนด์ JSM ของทางตัวร้านเองก็มีให้เลือกมากมาย อาทิ แสตมป์เซลล์ โบท็อกซ์ 

ครีมน้าแตก ครีมหอยทาก และสินค้าอ่ืนๆ มีให้เลือกมากมาย และน าชม ศูนย์สมุนไพรโสม ราชา

แห่งมวลสมุนไพร ช่วยกระตุ้นการท างานของเซลล์เม็ดเลือดขาว ชาวเกาหลีน ามาใช้รักษา และ

ดูแลสุขภาพเป็นเวลานานกว่า 2,000 ปี  
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เก็บภาพบรรยากาศสวยริม คลองชองกเยชอน คลองสายโบราณที่ไหลผ่านใจกลางเมือง ถูก

เนรมิตจากคลองน้าเน่าจ น

กลายมา เ ป็นล าคลองที่ใส่

สะอาดในทุกวันน้ี อีกสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจสุดฮิตของ

ชาวกรุงโซลและนักท่องเที่ยว

ทุกคน ในช่วงปลายปีจะมีการ

ประดับประดาไปด้วยแสงไฟ 

และต้นคริสมาสต์สวยๆ เพื่อ

ต้อนรับเทศกาลแห่งความ สุข

ที่ก าลังจะเริ่มขึ้น ถ่ายรูปคู่กับต้นคริสต์มาสยักษ์สุดอลังการบนลานชองเกสแควร์ โดยตลอดสองฝั่ ง

คลองจะตกแต่งด้วยโคมไฟเรียงรายส่องสว่างริมสองฝั่ งคลองเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ อย่าลืมไป

ล้ิมลองความอร่อยกับร้านอาหาร Food Truck ที่คอยให้บริการอยู่ทั่วบริเวณงาน  

 ช้อปป้ิงมันส์ๆ กันต่อที่  ย่านฮงแด  แหล่งรวมวัยรุ่นจากทั่วทุกสารทิศ ในกรุงโซล ตั้งอยู่ใกล้

มหาวิทยาลัยฮงอิก เป็นย่านที่คึกคักตั้งแต่กลางวันไปจนถึงกลางคืน ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารการกิน 

ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ หรือร้านอาหารก็เลือกหาได้ไม่ยาก ที่น่ีมีร้านอาหารที่ขายอาหารท าเองมากมาย

ในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป และยังมีตัวเลือกอาหารหลากหลายประเภท ยามค่าคืนจะพบกลุ่มนัก

ดนตรี และนักเต้นเบรคแดนซ์มาโชว์ฝีมือวาดลวดลายอยู่เต็มถนน คลับและบาร์บนถนนสายน้ีจะ

เปิดในตอนดึก และบางที่ก็เปิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ 
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ค่า        บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  

จากน้ัน  พักที่ Holiday Inn Express Seoul Hongdae หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเ บ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 
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เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 

จากน้ัน  เดินทางไปยังมุมถ่ายรูปสุดเก๋ไก๋ที่มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของตึก อีฮวา แคมปัส คอม

เพล็กซ์ (ECC)  อีกหน่ึงแลนด์มาร์กที่ผู้มาเที่ยวเกาหลีนิยมมาเก็บภาพกัน นอกจากจะเป็น

มหาวิทยาลัยหญิงล้วนที่ใหญ่  และเก่าแก่ที่สุดในเกาหลี ยังเป็นอีกหน่ึงจุดหมายที่คนมาเที่ยว

เกาหลีต้องมาให้ได้สักครั้ง มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ผสมผสานกับตึกสไตล์

โกธิคอย่างลงตัว อย่างตัวอาคาร Ehwa Center น้ันสร้างผ่าเนินเขาเป็นเนินลาดยาวลงมาบรรจบ

กับบันไดอีกฝั่ ง ตัวอาคารกรุด้วยกระจกทั้ง  2 ฝั่ ง ด้านในมีห้องเรียน ห้องอาหาร คาเฟ่ และ

วันที่สี่ อีฮวา แคมปัส คอมเพล็กซ์ (ECC) • โซลทาวเวอร์ • ผลิตภัณฑ์น้ามันสน • ศูนย์สมุนไพรฮ็

อกเกนามู • พระราชวังเคียงบกกุง • หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก  • พิพิทธภัณฑ์สาหร่าย • 

ดิวต้ีฟรี • ย่านเมียงดง 

                                                                                                                        (เช้า/กลางวัน/-) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิร์จคาริฟา ช้ันที่ 124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
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ห้องสมุด บริเวณทางเดินด้านนอกเป็นจุดพักผ่อน และทบทวนบทเรียน เมื่อรวมกับความสวยงาม

ของบรรยากาศรอบๆ และทัศนียภาพที่ร่มรื่น แถมยังมีสเสน่ห์ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปตามแต่

ละฤดู ท าให้บริเวณน้ีกลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตตลอดกาล  

   
ชมวิวมุมกว้างแบบพาโนราม่าบนยอดเขานัม

ซาน โซลทาวเวอร์ จุดเด่นอันสวยงามของกรุง

โซลที่มองเห็นได้จากที่ไกลๆ โดยเฉพาะใน

ยามค่าคืน หอคอยแห่งน้ีจะเปิดไฟ LED หลาก

สีสัน ซึ่งสีไฟเหล่าน้ียังบ่งบอกถึงสภาพอากาศ

ในแต่ละวันอีกด้วย สีฟ้า สภาพอากาศ ดี 

เหมาะกับการท่องเที่ยว สีเขียว สภาพอากาศ

ธรรมดา ไม่มีผลกับสุขภาพออกจากบ้านได้ สี

เหลือง สภาพอากาศไม่ค่อยดี ควรหลีกเล่ียง
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การอยู่ในที่แจ้ง สีแดง สภาพอากาศแย่มาก ห้ามอยู่ในที่แจ้งหรือห้ามออกจากบ้าน ทัศนียภาพอัน

สวยงามมาพร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติก กิจกรรมยอดนิยมส าหรับบรรดาคู่รักจึงหนีไม่พ้นการ

คล้องใจไว้ที่กุญแจ Love Key Ceremony เป็นจุดที่ให้คู่รักมาเขียนข้อความ และชื่อของคู่ตัวเองลง

บนแม่กุญแจหลากสี กิมมิคน่ารักๆ ที่ท าให้หอคอยแห่งน้ี กลายเป็นสถานที่เดตสุดฮิตอีกแห่งหน่ึงใน

เกาหลี (อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท์ และกิจกรรมคล้องกุญแจ) 

 

น าชม RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยล้างพิษระบบเลือดให้

สะอาด เพิ่มภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรง และช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย     

น าชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู เป็นสมุนไพรที่ช่วยบ ารุงตับ ล้างตับ ท าให้ตับแข็งแรง สามารถ

รับประทานได้ทุกเพศทุกวัย แม้ว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรเลย ทุกส่วนของฮ็อกเก็ตนามู ก่ิง ก้าน ใบ เป็น

สมุนไพรได้หมด แต่ส่วนที่ดีที่สุดคือเมล็ดแก่ช่วยถอนพิษสุราได้อย่างยอดเย่ียม 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  
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จากน้ัน  เยือนอดีตพระราชวังหลวงที่เก่าแก่ และใหญ่ที่สุดในกรุงโซล พระราชวังเคียงบกกุง มรดกทาง

วั ฒ น ธ ร ร ม อั น ท ร ง คุ ณ ค่ า ข อ ง

ประวัติศาสตร์เกาหลี มีสถาปัตยกรรมที่

งดงามสอดคล้องกับธรรมชาติอย่างลง

ตัว ฉากหลังมีปราการธรรมชาติเ ป็น

ภูเขาพูกักซาน ส่งให้พระราชวังแห่ง น้ี ดู

ย่ิงใหญ่ขึ้นไปอีก เพียงแค่ได้ไปเยือนก็

รู้ สึกเหมือนได้ย้อนเวลาไปอยู่ในสมั ย

ราชวงศ์โชซอน เดิมภายในพระราชวังมี

พ ระต าหนักถึง  200  ต าหนัก  แต่ถูก

ท าลายลงในช่วงที่ประเทศญ่ีปุ่นเข้ามา

รุกรานหลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 ต าหนักเท่าน้ัน บรรดาคู่รักชาวเกาหลีมักจะใส่ชุดฮันบกมาถ่ายรูป
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คู่กับฉากหลังที่สวยงามอย่าง มุม

มหาชนที่ใครมาเยือนก็ต้องได้

เ ก็บภาพความประทับใจกับ 

“พระที่น่ังคึนจองวอน” อดีตที่

ประทับของพระมหากษัตริย์เพื่อ

ใช้ว่าราชการ ด้านหน้าจะเป็น

ลานกว้างไว้ใช้จัดพิธีส าคัญของ

ทางราชส านัก นอกจากน้ียังมี

ศาลากลางน้า ศาลาคยองฮวีรู 

ห้องจัดเล้ียงหลวง และเป็นศาลาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ถือเป็นจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยว

มาถ่ายรูปเยอะพอๆ กับพระต าหนักหลวงเลยก็ว่าได้ ปิดท้ายด้วย ศาลาฮยางวอนจอง อีกหน่ึง

ไฮไลท์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศาลาที่งดงามมากที่สุดแห่งหน่ึง มีรูปทรงหกเหล่ียมตกแต่งด้วยลวดลายและ

สถาปัตยกรรมเกาหลีแบบด้ังเดิม ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบที่เชื่อมต่อกับ สะพานไม้ชวีฮยางก

โย สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในสมัยราชวงศ์โชซอน และเป็นจุดชมใบไม้เปล่ียนสีที่งดงามจนหาที่

เปรียบไม่ได้ 

ย้อนเวลาสู่ยุคโชซอนใจกลางกรุงโซล หมู่บ้านบุกชอนฮันอก หมู่บ้านสไตล์ฮันอกโบราณที่ยั งคง

เอกลักษณ์ด้ังเดิมไว้มีอายุยาวนานกว่า600 ปีตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกพระราชวังชางด็อก

และศาลเจ้าชงมโยในกรุงโซลภายในหมู่บ้านจะมีบ้านเรือนทั้งหมดประมาณ100 หลังในสมัยก่อน

เคยเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกราชวงศ์โชซอนและขุนนางระดับสูงแต่ปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนให้

กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแห่งหน่ึงของประเทศเกาหลีบางส่วนก็จะเปิดเป็นเกสต์

เฮาส์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวบางส่วนก็เปิดเป็นร้านอาหารและคาเฟ่น่ารักๆ  
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น าชมขั้นตอนการท าสาหร่ายเกาหลี พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ต้นก าเนิดของการผลิตสาหร่าย พร้อม

ทั้งล้ิมลองรสชาติสาหร่ายของเกาหลีแบบด้ังเดิม ซึ่งสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากได้ และ เรียนรู้

การท าคิมบับ ข้าวห่อสาหร่ายเกาหลี เมนูเบสิคสุดๆ เป็น Street Food ที่นิยมมากของเกาหลี 

พิเศษ !! ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮันบก” และเก็บภาพเป็นที่ระลึก 

ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี พบกับแบรนด์เนมชั้นน าระดับโลก และสถานที่ส าหรับการช้อป

ป้ิงที่มีการบริการแบบครบวงจร  แหล่งรวมสินค้าแบรนด์หรูทั้งน้าหอม เส้ือผ้า เครื่องส าอาง 

กระเป๋า นาฬิกา มีหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกซื้อมากมาย  
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เอาใจขาช้อปทั้งหลายพาตะลุย ย่านเมียงดง แหล่งช้อปป้ิงอันดับต้นๆ ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี 

สวรรค์ของสาวนักช้อป สามารถเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาประเภทได้ตามใจชอบ อาทิ เส้ือผ้า 

รองเท้า เครื่องส าอาง และอ่ืนๆ อีกมากมาย รวมเอาไว้แทบทุกแบรนด์ที่มีอยู่ในเกาหลี ราคาของ

สินค้าจะเท่ากัน ต่างกันที่ของแถมว่าร้านไหนให้เยอะกว่ากันเท่าน้ัน  
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 นอกจากการมาช้อปป้ิงแล้ว เสน่ห์อีกอย่างของที่ น่ีคือ STREET FOOD สองข้างทางเต็มไปด้วย

รถเข็นที่ขายของกินจ าพวก เครันปัง เค้กไข่สไตล์เกาหลีแสนอร่อย ล็อบสเตอร์ย่างชีส กุ้งตัวใหญ่

สดรสหวาน ย่างบนเตาร้อนๆ โรยหน้าด้วยชีสแบบเข้มข้น หอยเชลล์อบชีส หอยไซส์ใหญ่ย่างเนย

โรยทับด้วยชีส ครัวซองค์ปลา ขนมอบเน้ือนุ่มคล้ายแพนเค้กรูปปลามีหลากหลายไส้ให้เลือก ต็อก

บกกิ แป้งราดซอสสีแดงรสจัด โอเด้ง แผ่นแป้งพับเสียบไม้รสชาติคล้ายลูกชิ้นปลา โฮต็อก ขนม

แป้งแพนเค้กหนานุ่มสอดไส้น้าตาลหรือน้าผึ้ง ออมุก ลูกชิ้นปลาบดเสียบไม้ ทวิกิม เมนูผัก และ

อาหารทะเลชุบแป้งทอด มันหวาน หรือของทอดต่างๆ ล้วนมีให้ลองชิมได้รสชาติแบบคนเกาหลี

แท้ๆ  

  ค่า        อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง 

จากน้ัน  พักที่ Holiday Inn Express Seoul Hongdae หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเ บ้ืองต้นเท่าน้ัน ซึ่งอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

   

 

วันที่ห้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ 

                  (เช้า/-/-) 
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เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร 

จากน้ัน  แวะซื้อของฝาก ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน มีขนมเกาหลีหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ ไม่ว่า

จะเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลี สาหร่าย นมกล้วย เยลล่ียาคูลท์ ขนมธัญพีช บิสกิต เวเฟอร์เอ็กซ์ไฟว์ เรีย

ลบราวน่ี และ เปเปโร่ เป็นต้น 

ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน 

11.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ XJ 701 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)   

15.10 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 
อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

 

วันเดินทางไป วันเดินทางกลับ 
จ านวน
ต่อกรุ๊ป 

ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

03 ธ.ค. 65 07 ธ.ค. 65 30+1 25,999 6,000 

10 ธ.ค. 65 14 ธ.ค. 65 30+1 25,999 6,000 

17 ธ.ค. 65 21 ธ.ค. 65 30+1 22,999 6,000 

24 ธ.ค. 65 28 ธ.ค. 65 30+1 28,999 9,000 

27 ธ.ค. 65 31 ธ.ค. 65 30+1 30,999 9,000 

31 ธ.ค. 65 04 ม.ค. 65 30+1 30,999 9,000 
 

*** ค่าทิปคนขับรถ หัวทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,700 บาท/ทริป/ท่าน *** 
** ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท  

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว ** 
 

** บริษัทฯไม่มีนโยบายเก็บค่าประกันการเดินทางอ่ืนๆ ในทุกกรณี  
นอกเหนือไปจากประกันการเดินทางที่รวมอยู่ในรายการทัวร์แล้ว ** 
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ข้อความส าคัญ กรุณาอ่านโดยละเอียด 
 

➢ กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว หากผู้เดินทางเป็น นักเรียน นักศึกษา ครู หมอ พยาบาล ทหาร ธุรกิจ
ขายตรง (เคร่ืองส าอาง) และชาวต่างชาติ ถ้าต้องการเพ่ิมเติมหรือปรับเปลี่ยนสถานท่ีเพ่ือศึกษาดู
งาน กรุณาแจ้งรายละเอียดเพ่ิมเติมกับบริษัทฯโดยละเอียด และต้องท าการขอราคาใหม่ทุกคร้ัง 

➢ อัตราค่าบริการนี้ส าหรับผู้ ท่ีถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 100 USD/ลูกทัวร์ 1 ท่าน 

➢ ตามนโยบายการการท่องเท่ียวของประเทศเกาหลี ผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทาง
รัฐบาลคือ ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ศูนย์ผลิตภัณฑ์น้ามันสน ร้านเคร่ืองส าอาง
คอสเมติค โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส เป็นต้น ซ่ึงจ าเป ็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ หากจะซ้ือ
หรือไม่ซ้ือข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 

➢ เนื่องจากทัวร์คร้ังนี้มีจุดประสงค์เพ่ือเดินทางท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากต้องการแยกตัวออก
จากคณะเดินทางโดยไม่ลงร้านรัฐบาล บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคิดค่าด าเนินการแยกท่องเท่ียวเป็นเงิน 
300 USD/ลูกทัวร์ 1 ท่าน หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพ่ิม เนื่องจากมีผลต่อ
ราคาทัวร์ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว  

➢ ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองฝั่ งไทย/
กรมแรงงานไม่อนุญาตให้ออกเดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้ เนื่ องจาก
เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองทางฝั่ งเกาหลีปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และจะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 

➢ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง อัน
เนื่ องมาจากเหตุการณ์ต่างๆ หรืออาจเกิดข้ึนจากเหตุสุดวิสัย แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ โรงแรมในโปรแกรมอาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยน ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หากผลตรวจ RT-PCT ขาเข้าเกาหลีออกมาเ ป็นผลบวก ทางบริษัทฯฝั่ งเกาหลีจะท า การ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของทางเกาหลี เพื่อมารับผู้เดินทางไปยังสถานที่กักตัว ซ่ึงท าให้มี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น และผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตัวเองในทุกกรณี 
อาทิ ค่าเปล่ียนตั๋วเดินทางขากลับ ค่าโรงแรมที่ใช้ในการกักตัว 7 วัน (ไม่สามารถเลือกโรงแรมได้ 
ทางรัฐบาลเกาหลีเป็นผู้ก าหนด) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เป็นต้น 
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มาตรการจ ากัดในสถานการณ์ COVID-19 และการเดินทางเข้าประเทศเกาหลี 

✓ ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

✓ ลงทะเบียนกรอกข้อมูลการฉีดวัคซีนเพื่อรับ Q-CODE ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง (บริษัทฯลงทะเบียนให้) 

✓ ลงทะเบียนการตรวจ RT-PCR TEST ที่สนามบินอินชอน (บริษัทฯลงทะเบียนให้ ผู้เดินทางช าระค่าตรวจ

ด้วยตัวเองที่สนามบิน ประมาณ 80,000 วอน)  

✓ แสดงเอกสาร International Covid-19 Vaccination Certificate ขอได้ที่แอพพลิเคชันหมอพร้อม (ผู้

เดินต้องทางเตรียมมาเอง) 

✓ ผู้เดินทางไม่จ าเป็นต้องกักตัว 7 วัน หากได้รับวัคซีนครบภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนด และได้รับการรับรองจาก 

WHO ภายใน 14-180 วัน  

✓ ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ ไม่จ าเป็นต้องท าประกันโควิด แต่ต้องแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมง

ก่อนเดินทาง และต้องมีใบรับรองจากสถานพยาบาล โดยเอกสารน้ีต้องเ ป็นภาษาเกาหลี หรือ

ภาษาอังกฤษ 

✓ ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามที่ก าหนด จ าเป็นต้องท าประกันโควิด แต่ไม่ต้องกักตัว 7 วัน 

และยังต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือแสดงผลตรวจ ATK เป็น

ลบ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และต้องมีใบรับรองจากสถานพยาบาล โดยเอกสารน้ีต้องเป็นภาษา

เกาหลีหรือภาษาอังกฤษ  

✓ เมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลี ผู้เดินทางทุกคนต้องผ่านการตรวจ RT-PCR ขาเข้าอีกครั้งที่สนามบิน  

✓ เง่ือนไขอาจจะมีการเปล่ียนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และมาตรการจ ากัดของประเทศเกาหลี 

หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ที่ได้รับวัคซีนตามก าหนด 

✓ ส าหรับบุคคลอายุ 18 ปีข้ึนไป  ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวัคซีน Johnson & Johnson 1 

เข็ม)ภายในระยะเวลา 14 - 180 วัน หากเกิน 180 วัน จะต้องฉีดเข็ม 3 ตามย่ีห้อวัคซีนที่ได้รับการ

รับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แก่ Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, 

Novavax, Sinopharm (Beijing), Sinovac, Covishield, Covaxin, Covovax  

✓ ส าหรับบุคคลอายุ 12-17 ปี ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวัคซีน Johnson & Johnson 1 เข็ม) 

ระยะเวลา 14 วันขึ้นไป 

✓ กรณีเด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ไม่จ าเป็นต้องได้รับวัคซีน (แต่ต้องเดินทางกับผู้ปกครองที่ได้รับ วัคซีนครบ

ตามเง่ือนไขเท่าน้ัน 
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การเตรียมตัวลงทะเบียน K-ETA และเง่ือนไขที่ควรทราบ 

✓ เตรียมไฟล์สแกนหน้าพาสปอร์ต และรูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 1 รูป พร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัวตามตัวอย่า ง

แบบฟอร์มท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรณีทางบริษัทฯเป็นผู้ลงทะเบียนให้) 

✓ ก่อนส่งข้อมูลแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ทางบริษัท กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วนอีก

ครั้ง หากข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถท าการแก้ไขข้อมูลในระบบได้ ต้องท าการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด  

✓ หากมีการเปล่ียนแปลงในข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ข้อมูลในหนังสือเดินทาง ชื่อ เพศ วันเกิด วันหมดอายุ 

หรือข้อมูลส่วนอ่ืนๆ แม้ K-ETA จะยังไม่หมดอายุ ผู้เดินทางจะต้องย่ืนขอ K-ETA ใหม่ 

✓ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียนการสมัคร K-ETA ทุกกรณี เน่ืองจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับ

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลี  

✓ การรับรองอาจจะมีความล่าช้า เน่ืองจากประเทศเกาหลีมีการเพิ่มจ านวนประเทศที่จ าเป็นต้องใช้ K-ETA 

มากขึ้น เพราะฉะน้ัน ผู้เดินทางควรลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเดินทาง  

✓ ระบบจะใช้เวลาพิจารณา 2 – 3 วันหรือมากกว่าน้ัน ขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางของแต่ละคน 

✓ ระยะเวลาของ K-ETA มีอายุ 2 ปี นับจากวันได้รับการรับรอง (สามารถเข้าได้มากกว่า 1 ครั้ง ในระยะเวลา 

2 ปี และสามารถพ านักอยู่ในเกาหลีได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน) 

✓ ผลพิจารณา K-ETA ไม่ใช่ วีซ่า เพราะฉะน้ัน ไม่สามารถรับรองการผ่านเข้าประเทศได้ ด่านตรวจคนเข้า

เมืองจะเป็นฝ่ายพิจารณาว่าผู้เดินทางสามารถเข้าประเทศได้หรือไม่อีกครั้ง ทางบริษัทไม่สามารถ

แทรกแซงการท างานของเจ้าหน้าที่ได้ 

✓ การอนุมัติจะถูกปฏิเสธหรือยกเลิก ในกรณีกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง อาจจะถูกจ ากัดการเข้า

ประเทศตามที่กฎหมายเกาหลีก าหนด 

✓ กรณีที่ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้ เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทางฝั่ งเกาหลีปฏิเสธ

การเข้าเมือง ผู้เดินทางจะไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ทุกกรณี 

อัตราค่าบริการรวม 

- ตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – เกาหลี - กรุงเทพฯ สายการบิน Airasia X (XJ) เป็นตั๋วหมู่

คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

- ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2 - 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่ และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 
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- ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

- ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 

- ค่าลงทะเบียน 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

- ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

- ค่าลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) 1 ครั้ง  กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน ทาง

บริษัทฯจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้

เดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

- ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร (เจ มังสวิรัติ และอาหารมุสลิม) เครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ โทรศัพท์ โทรสาร 

อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ซักรีด หรืออ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัด

หยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง

ที่เมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือเกาหลี มีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 
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- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

พร้อมหนังสือรับรองภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ  

- ค่าตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางเข้าประเทศเกาหลีที่สนามบินอินชอน ราคา 80,000 วอน ต่อ/ท่าน 

- ค่าโรงแรมส าหรับกักตัวเพื่อรอผลตรวจ RT-PCR ในวันแรก (มาตรการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได้) 

- ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ 1,700 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศ) ทางบริษัทฯขอสงวนวิทธิ์ในการเรียก เก็บที่สนามบินก่อนเชคอิน ในวันที่

เดินทาง 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถ แต่ไม่บังคับเรียกเก็บ) 

- กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 100 USD /ท่าน 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 
 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล หรือวันหยุด

นักขัตฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณีลงทะเบียน K-ETA ไม่ผ่าน : (การคืนเงิน) 

กรณีลงทะเบียน K-ETA ไม่ผ่าน ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลี ทางบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนตาม

จริง เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวกับทางสายการบิน และค่าบริการลงทะเบียน K-ETA  

• จองก่อน 30 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าบริการลงทะเบียน K-ETA 500 บาท  

• จองหลัง 30 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ าตั๋ว 3,500 บาท และค่าบริการลงทะเบียน K-ETA 500 บาท  

• ในกรณีที่ลูกค้ามี K-ETA แล้ว คืนค่าธรรมเนียนในการลงทะเบียนจ านวน 310 บาท 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

จริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  
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• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเ ง่ือนไขใดๆ

ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆ ทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ  
 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (25 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิก

ของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 25 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์

เล่ือนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้ งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 
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• อัตราค่าทัวร์น้ีส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ไม่สามารถเล่ือนไฟล์ทขาไป หรือขา

กลับได้ จ าเป็นจะต้องไปและกลับตามก าหนดการเท่าน้ัน หากต้องการเปล่ียนแปลงไฟล์ทบิน กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

• เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

➢ กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ เช่น ต้องการใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯอย่า ง

น้อย 5-7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันจะไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน  และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน สายการบินยกเลิกบิน การ

ประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล กรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน

เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลี

จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ี ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ี ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง

รายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ทั้งหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตรา ป๊ัม

ลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อน

การเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ ผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆทั้งส้ิน 

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเกาหลี 
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➢ สกีรีสอร์ท ห้องพักอาจจะไม่ได้ตึกโซนรีสอร์ทที่อยู่ติดกับลานสกีด้านหน้า อาจจะได้เป็นตึกในโซนของ 

Condominium หรือตึกอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับการจัดสรรของทางสกีรีสอร์ท เน่ืองจากในช่วงฤดูหนาวคนเกาหลี

นิยมไปพักสกีรีสอร์ทเป็นจ านวนมาก บางห้องพักอาจจะได้ห้องพักแบบเกาหลี ห้องนอนแบบอนดล 

(Ondol) ซึ่งลักษณะจะเป็นที่นอนปูบนพื้น ข้างใต้พื้นจะมีฮีตเตอร์ท าความรอ้นอยู่  

➢ โรงแรมในโซลบางที่อาจจะมีขนาดห้องเล็กกว่าโรงแรมที่ต่างจังหวัด แชมพู แปรงสีฟัน ที่โกนหนวด 

โรงแรมมักวางไว้นอกห้องน้าหรือบนตู้เย็น หากผู้เข้าพักน าไปใช้จะต้องเสียค่าบริการ โทรทัศน์ในห้องพัก

หากอยู่ในกรุงโซลจะมีระบบ T.V. Paid 

➢ โรงแรมต่างจังหวัดของเกาหลีจะไม่มีผ้าขนหนูผืนใหญ่ ยาสระผม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ไว้บริการ กรุณา

เตรียมไปให้พร้อมเน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่จะมีไว้ขายเท่าน้ัน 

➢ ในช่วงฤดูร้อนจะมีบริการแอร์หรือแอร์ลม ช่วงฤดูหนาวจะมีบริการฮีทเตอร์ ช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้

ร่วงจะไม่มีบริการแอร์หรือฮีทเตอร์ ถ้าร้อนเกินไปสามารถเปิดหน้าต่างหรือช่องลมออกไปได้ 

➢ ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักคู่แบบเตียงคู่/เตียงเด่ียว (Twin/Double) ห้องพักแบบสามคน 

(Triple) และห้องพักเด่ียว (Single) 

➢ ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกัน บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะ ได้เป็น 1 เตียง

ใหญ่และ 1 เตียงเสริม 

➢ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพักเด่ียวตามที่ระบุ 

➢ โรงแรมในเกาหลีอาจจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยค านึงถึงประโยชน์    

ของท่านเป็นส าคัญ 

สิ่งที่ควรเตรียมพร้อมเม่ือเดินทางเข้าประเทศเกาหลี 

เอกสารที่ควรเตรียมให้พร้อมก่อนการเดินทางเข้าประเทศเกาหลี เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ

อาจจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่าน้ันที่ผ่านเข้าเมืองได้ โดยพิจารณาจาก  

➢ หลักฐานการท างาน อาทิ นามบัตร บัตรประจ าตัวพนักงาน จดหมายรับรองการท างาน ระบุ ต าแหน่ง 

เงินเดือน เป็นต้น กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ กรุณาเตรียมส าเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อผู้เดินทางพร้อม

เซ็นรับรองส าเนา หรือในกรณีที่ท าอาชีพอิสระ ควรเตรียมหลักฐานการท างานไปให้พร้อม  

➢ หลักฐานการเงิน ควรแลกเงินสดสกุลเงินวอนของเกาหลี หรือสกุลเงินดอลล่าสหรัฐส าหรับใช้ท่องเที่ยว

เที่ยวในประเทศเกาหลีติดตัวมาด้วย และควรพกบัตรเครดิตต่างประเทศติดตั วไว้ อาทิ Visa Card, 
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American Express, Master Card, JTBC Card เป็นต้น เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านเดินทางมา

ท่องเที่ยวแบบสุจริต 

➢ หลักฐานกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา อาทิ บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษ ในกรณีไม่ได้เดินทางกับผู้ปกครอง (บิดา มารดา) หรือญาติที่มีสนามกุลเดียวกัน หากอายุยัง

ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ผู้เดินทางต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครองแนบมาด้วย 

➢ หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศเกาหลี หรือเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนๆ แต่ท าพาสปอร์ตใหม่ ควรพก

พาสปอร์ตเล่มเก่าที่มีประวัติการเดินทางน าติดตัวไปด้วย 

ข้อควรระวังเม่ือเดินทางเข้าประเทศเกาหลี 

➢ สถาณเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ออกประกาศเตือนคนไทยที่จะเดินทางมาเกาหลี หรือพ านักอยู่ใน

เกาหลี อันเน่ืองมาจากกฎหมายกัญชาเสรีในประเทศไทย ห้ามน าเข้า กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มี

ส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้ามาในประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายเกาหลี ดังน้ี ลักลอบ

น าเข้า - จ าคุก 5 ปีข้ึนไป หรือตลอดชีวิต / ปลูกหรือจ าหน่าย - จ าคุกอย่างน้อย 1 ปี / มีไว้ครอบครอง

หรือเสพ - จ าคุกไม่เกิน 5 ปี และถูกเนรเทศห้ามเดินทางเข้าเกาหลีอีก  ซึ่งกัญชาสามารถค้างสะสมอยู่ใน

ร่างกายได้นานถึง 6 เดือน หากทางการตรวจสอบพบ อาจจะจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายที่กล่าวมาใน

ข้างต้น 

➢ ส านักงานกักกันโรคประจ าสนามบินอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ขอความร่วมมือห้ามน าอาหารสด

เข้าประเทศเกาหลีทุกชนิด เช่น แฮม ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์แปรรูป หรือเน้ือสัตว์ต่างๆ 

พืชผัก ผลไม้ พันธุ์พืช รวมทั้งสัตว์ปีกทุกชนิด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับกว่า 5,000 USD เพื่อป้องกันไม่ใ ห้

โรคติดต่อทางปศุสัตว์ รวมทั้งศัตรูพืช และสัตว์เข้ามาในเกาหลี  

➢ ไม่ควรพกเงินจ านวนมากกว่า 10,000 USD (ธนบัตร/เช็ค) คิดเป็นเงินไทยประมาณ 310,000 บาท หรือคิด

เป็นเงินเกาหลีประมาณ 10,000,000 วอน 

➢ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศเกาหลีโดยปราศจากการส าแดงส่ิงของ

ที่อยู่ภายใต้การกักกันเพื่อป้องกันการแพร่โรคติดต่อ เช่น สัตว์ ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสัตว์จะถูก

ปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันของสุกรในประเทศใกล้เคียง 

จึงมีการเพิ่มค่าปรับสูงสุดจาก 1 ล้านวอนเป็น 10 ล้านวอน เพื่อป้องกันโรคระบาดเข้าสู่ประเทศเกาหลี 

➢ อ้างอิงจากหน่วยงานกักกันสัตว์และพืช (Animal and Plant Quarantine Agency) ผู้ที่ เดินทางมาจาก

ประเทศที่มีการแพร่ของโรคอหิวาต์แอฟริกัน เช่น จีน เวียดนาม มองโกเลีย กัมพูชา รัสเซีย สาธารณรัฐ
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เช็ก ฮังการี อิตาลี ฯลฯ ต้องส าแดงเน้ือหมูและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับปศุสัตว์ หากพบว่าไม่มีการส าแดง 

จะมีค่าปรับขั้นแรก 5 ล้านวอน ค่าปรับขั้นที่สอง 7.5 ล้านวอน และค่าปรับขั้นที่สาม 10 ล้านวอน ส าหรับ

ผู้ที่ถูกพบว่าไม่มีการแสดงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ชนิดอ่ืนๆ เช่น เน้ือวัว เน้ือแกะ เน้ือสัตว์ปีก ฯลฯ จะมีค่าปรับ

ขั้นแรก 1 ล้านวอน ค่าปรับขั้นที่สอง 3 ล้านวอน และค่าปรับขั้นที่สาม 5 ล้านวอนข้ัน 

➢ ส่ิงของที่ต้องแสดง (ส่ิงของต้องห้าม) ประกอบด้วย: 

• สัตว์: สุนัข แมว นก ฯลฯ 

• ผลิตภัณฑ์ทางปศุสัตว์: เน้ือวัว เน้ือหมู เน้ือไก่ เป็ด ไส้กรอก แฮม เน้ือแดดเดียว เน้ือกระป๋อง เน้ือ

เป่ือย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไขมันวัว (แกง) ฯลฯ 

• ผลิตภัณฑ์จากสัตว์: เขากวาง กระดูก ขน ฯลฯ 

• ผลิตภัณฑ์จากนม: นม ชีส เนย ฯลฯ 

• ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่: ไข่ไก่ ไข่นก ไข่ขาว ผงไข่ ฯลฯ 

• อาหารสัตว์ ขนมขบเคี้ยว วิตามิน ฯลฯ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทาง และรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุในรายการทัวร์ทั้งหมด ** 

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



 
  
 BT-ICN26_XJ_DEC 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
 

1. ชื่อ - นามสกุล ........................................................................ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้า

หนังสือเดินทาง) 

2. หมายเลขหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ................................. หนังสือเดินทางเดินทางต้องเป็นเล่ม

ปัจจุบัน และต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน กรุณาสแกนไฟล์ให้ชัดเจน และบันทึกเป็นไฟล์ JPEG เท่าน้ัน 

(ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง) 

 
 

3. เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................................................ ที่สามารถติดต่อได้ 

4. E Mail ..................................................................................................................................................... 
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5. ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ 

ท่านเคยเดินทางไปเกาหลีหรือไม่ เคย      ไม่เคย      จ านวน .............................................................. ครั้ง 

จุดประสงค์ในการเดินทาง ....................................................................................................................... 

ท่านเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนหรือไม่ เคย  ไม่เคย       จ านวน ..................................................... ครั้ง 

จุดประสงค์ในการเดินทาง ....................................................................................................................... 

6. อาชีพ (กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

อาชีพปัจจุบัน ………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา .............................................................................................................. 

ต าแหน่ง ........................................................ รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ ..................................... บาท 

(กรณีมีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว ฟรีแลนซ์ แม่บ้าน พ่อบ้าน เกษียณอายุ หรืออ่ืนๆ โปรดระบุข้อมูล

ให้ละเอียดชัดเจน และครบถ้วน)  

7. ผู้ร่วมเดินทาง จ านวน  …………..………… คน (กรอกเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าหนังสือ

เดินทาง) 

ชื่อ - นามสกุล ...................................................................... เบอรต์ดิตอ่ ................................................ 

ชื่อ - นามสกุล ...................................................................... เบอร์ติดต่อ ................................................ 

ชื่อ - นามสกุล ...................................................................... เบอรต์ดิตอ่ ................................................ 

ชื่อ - นามสกุล ...................................................................... เบอร์ติดต่อ ................................................ 

ชื่อ - นามสกุล ...................................................................... เบอร์ติดต่อ ............................................... 

8. รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาว อายุไม่เกิน 3 เดือน ขนาดของรูปภาพไม่เกิน 700x700 pixels หรือ 2x2 น้ิว 

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 kb (ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง) 
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** กรุณาแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงเท่าน้ัน ** 
 


