
 

 
KOREA 5Days 3Nights  
ซุปตาร.์..อนัยองฮาเซโย  

ก าหนดการเดนิทาง มถิุนายน-กนัยายน 2565 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

 



 
 ตืน่ตากบัสวนสนกุกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ 

 เช็คอนิแลนดม์ารค์เกาหล ีโซลทาวเวอร ์

 พเิศษ!! ส าหรบัสาวก HARRY POTTER กบั คาเฟ่สดุชคิ 943 KING’S CROSS 

 เขา้ชมพระราชวงัหลกัแหง่แรกของราชวงศโ์ชซอน พระราชวงัเคยีงบกกงุ 
 ชอ้ปป้ิงย่านฮงแดและย่านเมยีงดง  แวะชมิรา้น Street Food แบบฟินๆ 

 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
(ไม่มรีาคาส าหรบัเด็ก) 

พกัเดีย่ว 

31 พฤษภาคม - 4 มถิุนายน 2565 18,888 6,000 

7 - 11 มถิุนายน 2565 19,888 6,000 

14 - 18 มถิุนายน 2565 19,888 6,000 

21 - 25 มถิุนายน 2565 19,888 6,000 

28 มถิุนายน - 2 กรกฎาคม 2565 19,888 6,000 

 5 - 9 กรกฎาคม 2565 19,888 6,000 

12 - 16 กรกฎาคม 2565 (วนัอาสาฬหบูชา) 22,888 6,000 

19 - 23 กรกฎาคม 2565 19,888 6,000 

26 - 30 กรกฎาคม 2565 (วนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพ ร.10) 22,888 6,000 

2 - 6 สงิหาคม 2565 20,888 6,000 

9 - 13 สงิหาคม 2565 (วนัแม่แห่งชาต)ิ 22,888 6,000 

16 - 20 สงิหาคม 2565 20,888 6,000 

23 - 27 สงิหาคม 2565 20,888 6,000 

30 สงิหาคม - 3 กนัยายน 2565 20,888 6,000 

6 - 10 กนัยายน 2565 20,888 6,000 

13 - 17 กนัยายน 2565 20,888 6,000 

20 - 24 กนัยายน 2565 20,888 6,000 

27 กนัยายน - 1 ตุลาคม 2565 20,888 6,000 



 
 

1.ราคาไม่รวมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ คนขบัรถทอ้งถ ิน่ ตามท าเนยีม ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ* 

(ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) ท ัง้นี ้ขออนุญาตเก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีด่อนเมอืงในวนัเช็คอนิ 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

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

ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึ 

วนัแรก      ท่าอากาศยานดอนเมอืง 

23.00 น.   พรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1  ช ัน้ 3 ประตู 4 เคาทเ์ตอร ์3-4 สายการบนิแอร ์
เอเชยีเอ็กซ ์(XJ)  โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและน าท่านโหลดสมัภาระ (ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ กรณตีอ้งการจองที่
นั่งจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ)  

วนัทีส่อง   ท่าอากาศยานนานาชาตอินิช็อน - ศูนยต์รวจ PCR-Test ทีส่นามบนินานาชาตอินิชอน - โซล
ทาวเวอร ์- พระราชวงัเคยีงบกกงุ - ย่านยอนนมัดง - ย่านฮงแด - คาเฟ่'943 King’s Cross 

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

10.05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอินิช็อน ประเทศเกาหลใีต ้น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมืองและศลุกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีเ่กาหลเีร็วกวา่เมอืงไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทา่น
เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) เมื่อผ่านเขา้ประเทศเกาหลใีตแ้ลว้ น าท่านตรวจโควดิแบบ RT-
PCR Test ตามนโยบาย และกฏระเบยีบการเขา้ประเทศเกาหล ี ทีส่นามบนินานาชาตอินิช็อน จากนัน้น า
ทา่นเชคอนิเขา้โรงแรมทีพ่ักเพือ่รอผลตรวจ ประมาณ 3-5 ชัว่โมง หากผลตรวจออกไม่พบเชือ้ จากนัน้จงึ
น าทา่นเดนิทางเทีย่วเทีย่วไดต้ามปกต ิ (คา่ใชจ้า่ยในการตรวจโควดิ ประมาณ 80,000 วอน/ท่าน 
ราคาตรวจ RT-PCR Test ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร)์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) เมนู ชาบ ูชาบ ู

 น าท่านเดนิทางสู่แลนด์มาร์คของกรุงโซล โซลทาวเวอร ์Namsan Tower หรอื Seoul Tower 
หอคอยทีอ่ยู่บนยอดเขานัมซาน เป็นสัญลักษณ์ประจ าเมอืงหลวงของเกาหลใีต ้ผูค้นนิยมมาเดนิออก
ก าลังกาย เพราะเป็นทีท่ ีร่ณรงคเ์รือ่งการลดควันพิษ จ ากัดการใชร้ถในการขึน้เขา รถโดยสารก็เป็น
พลงังานไฟฟ้า วยัรุน่ หนุ่มสาว และนักทอ่งเทีย่วนยิมมาคลอ้งกญุแจคูร่กัเป็นจ านวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเคยีงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) พระราชวังหลักแห่งแรกของ
ราชวงศโ์ชซอน ตัง้อยู่ทางตอนเหนอืของภเูขาบุกฮนัซาน ในกรงุโซล ปัจจบุันกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
สามารถเขา้ไปถา่ยรปูชมความงดงาม ศกึษาประวตัศิาสตร ์ทัง้คนเกาหล ีและตา่งชาต ินยิมใสช่ดุฮนับก
และเขา้ไปเดนิชม ต าหนักตา่งๆ พรอ้มกบัถา่ยรปูใหเ้ขา้กบับรรยากาศดา้นในอกีดว้ย 

 

น าท่านชม ย่านยอนนมัดง Yeonnam dong Central Park เป็นสวนสาธารณะทีด่ัดแปลงมาจาก
ทางรถไฟเกา่ มรีา้นคาเฟ่น่ารกัๆเยอะเยอะมากมาย ใหท้า่นเดนิชมพรอ้มถา่ยภาพสวยๆ 

 น าท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด (Hongdae) เป็นแหล่งรวมวัยรุ่น เพราะอยู่ใกลม้หาวิทยาลัยฮงอกิ 

(Hongik University) รา้นคา้ในย่านนีก็้จะออกแนววยัรุน่ ราคาไม่แพง จ าพวกเครือ่งส าอางแบรนดช์ัน้น า

ของเกาหล ีเช่น Etude, Nature Republic, It’s’ Skin และเสือ้ผา้แฟชั่นสวยทันสมัยใหช้อ้ปตลอดขา้ง

ทาง และย่านนีย้ังมอีาหาร  

 

 ไฮไลท!์!! สาวก HARRY POTTER หา้มพลาด ส าหรบั คา

เฟ่'943 King’s Cross ชานชาลา 9 เศษสามส่วนส ี'่

คาเฟ่สไตลแ์ฮร ี ่ทีย่กมาเอาใจแฟนคลบัแฮรีพ่อตเตอรถ์งึ

ย่านฮงแดเลยค่าเฟ่ใหม่กลางใจกรุงโซลแห่งนี้ เพิ่งเปิด

ใหม่แบบสด ๆ  รอ้น ๆ เลยคา่ ตวัรา้นจะมทีัง้หมด 4 ชัน้เลย 

แถมยังมมีุมถา่ยรปูเก๋ๆและพร็อพต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นชดุคลมุหรอืผา้พันคอของทัง้ 4 บา้นพรอ้มไมก้ายสทิธิ ์

(หมายเหตุ:ในกรณีทีท่่านตอ้งการเขา้ไปถ่ายรูปดา้นใน 

จะตอ้งซือ้เครือ่งดืม่จากทางรา้น เครือ่งดืม่ไม่รวมอยู่ใน

ราคาทวัร)์ 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2) เมนู BBQ 

ทีพ่กั  โรงแรม STAZ HOTEL MYEONGDONG2 หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม   สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- ศนูยเ์วชส าอาง - ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - ดวิต ีฟ้ร ี- ตลาดเมยีงดง 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(Everland Theme Park) ถูกขนานนามว่า ดสินีย์แลนด์
เกาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ทา่มกลางหบุ
เขาใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชมทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลกทีน่ีท่่านจะ
พบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ย่างเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกบั
คนขับรถไดเ้ป็นอย่างด ีหรอืเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพนิยาย สวนสีฤ่ดู ซึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตาม
ฤดกูาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทวัรร์ถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชม
สวนดอกไมซ้ึง่ก าลงับานสะพรัง่อวดสสีันเต็มสวน (ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ มนีาคม-เมษายน : สวน
ทวิลปิ / พฤษภาคม-มถิุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวนัหรอืดอกกหุลาบ/ 



 
สงิหาคม-กันยายน : สวนดอกลลิลี/่ ตุลาคม-พฤศจกิายน : สวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการ
แสดงต่างๆ ทีจ่ัดตามตารางประจ าวันดว้ยบัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครือ่งเลน่ไม่
จ ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอย่างมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง ทางทวัรม์แีจกคปูองให ้1 ใบ/ท่าน เพือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่ว (4) 

น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยเ์วชส าอาง (Cosmetic Shop) ใหท้่านเลอืกซือ้คอสเมตกิหลากยีห่อ้คณุภาพที่
ผูห้ญิงชาวเกาหลทีัง้สาววัยรุ่นไปจนกระทั่งสาวสวยสูงวัยแลว้ ผูห้ญิงเกาหลใีหค้วามส าคัญกับเรือ่ง
ผวิหนา้คอ่นขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุม่บ ารงุผวิพืน้ฐาน Skin Care และเครือ่งส าอางผสมสมุนไพร 

น าทา่นชม ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากนา้มันสน มสีรรคณุชว่ยบ ารงุ
รา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรกัษาสมดลุในรา่งกายไดเ้ป็นอย่างด ี

 จากนัน้น าท่านแวะ ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free)  ชอ้ปป้ิงแหล่งปลอดภาษี สนิคา้แบรนดเ์นม อาท ินาฬิกา,
แว่นตา,เครือ่งส าอาง,กระเป๋า,กลอ้งถา่ยรูปหรอืจะเป็นน ้าหอม เครือ่งส าอางแบรนดช์ัน้ดงั ต่างๆ อาท ิ
Sulwhasoo, DKNY, Shiseido, Dior และน าทา่นเดนิทางสู ่

 น าทา่นชอ้ปป้ิงตลาดดงัทีส่ดุของเกาหล ีตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบ
วา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งนีพ้บกบัสนิคา้วัยรุ่น
อกีมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทย 2-3 เทา่ 

ค า่    อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมยีงดง 

ทีพ่กั  YEONGJONG INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วนัทีส่ ี ่  ศนูยโ์สม – สวนสาธารณะฮานลึ – พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - เกาะ Yeongjeongdo - สวนซองโด 
เชา้ รบัประทานอาหาร  เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

ทา่นชม ศนูยโ์สม (Ginseng) ซึง่รฐับาลรบัรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมที่
มคีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ ีส่ดุและราคาถกูกวา่
ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรกัและนับถอื 

 น าท่านเดนิทางสู ่สวนสาธารณะฮานลึ 
(Haneul Park) 1 ใน 5 สวน ในบรเิวณ 
World Cup Park  ก่อนหนา้นีส้วนนีส้รา้ง
ขึ้นในโอกาสทีเ่กาหลีและญี่ปุ่ นไดเ้ป็น
เจา้ภาพร่วมในการแข่งขันฟุตบอลโลก
เมื่อปี ค.ศ. 2002 โดยพื้นทีต่ัง้ของสวน
ทัง้หมดนี้เคยเป็นกองภูเขาขยะ ที่ไม่
สามารถก าจัดไดท้ัน เนื่องจากกา ร
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของกรุงโซล 
และปัจจุบันบรเิวณนีถู้กสรา้งใหเ้ป็นสวน
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  ซึง่ไดต้ัง้ชือ่ว่า 
ฮานลึ ทีแ่ปลวา่ทอ้งฟ้า มพีืน้ที ่190,000 
ตารางเมตร บรเิวณสวนฮานึลจะอยู่บน
ภูเขา สามารถเห็นววิแม่น ้าฮันและววิกรงุ
โซล สวนดอกหญา้ขนาดใหญบ่นเนนิเขาจะเป็นลานทุง่หญา้โลง่ๆ ขนาดใหญ่มาก เต็มไปดว้ยดอกหญา้สี

เหลอืงพลิว้ไปตามลม จะมทีางเดนิทีเ่ขาท าไวใ้ห ้บางจดุก็จะสามารถเขา้ไปถา่ยรปูได ้แตโ่ดยทัว่ไปเขา
จะมีเชอืกกนัเอาไวไ้ม่ใหเ้ขา้ไปเหยยีบดอกหญา้  สวนแห่งนีเ้ป็นทีไ่ดร้บัความนยิมมากเพราะวา่สวนนีม้ ี
ทัศนียภาพทีส่วยงาม และสามารถเทีย่วไดทุ้กฤด ู(หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมค่ารถกอลฟ์ขึน้สวน ท่าน
สามารถเดนิขึน้ไปชมสวนได ้หรอืสามารถซือ้ทีห่นา้สวนได ้โปรดตดิตอ่ไกดท์อ้งถิน่หรอืหัวหนา้ทวัร)์  
น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหร่าย (Seaweed Museum) จะจัดไดเ้รยีนรูเ้ร ือ่งราวตา่งๆของการ
ท าสาหร่ายและประวัตคิวามเป็นมาตน้ก าเนิดของการผลติสาหร่ายพรอ้มทัง้ใหท้่านไดล้ิม้ลองรสชาติ
สาหรา่ยของเกาหลแีบบดัง้เดมิ และสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากอกีดว้ย   

จากนัน้น าท่านเรยีนรู ้การท าขา้วห่อสาหร่าย (Kimpap) อาหารง่ายๆ ทีค่นเกาหลนีิยมรับประทาน 
โดยการน าขา้วสกุ และสว่นผสมอืน่ๆหลากชนดิ เชน่ แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเ่จยีว ปูอดั แฮม เป็นตน้ 
วางแผ่บนแผ่นสาหรา่ย มว้นเป็นแทง่ยาวๆ แลว้หั่นเป็นชิน้พอดคี า  ซึง่โดยสว่นมากจะท าขนาดกะทัดรัด 
ชาวเกาหลมีักกนิเมนูนีใ้นเวลารบีๆ เพราะมันกนิงา่ย เร็ว และพกพาสะดวก 

พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สช่ดุประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (HANBOK) สนุกสนานกบักจิกรรมใหท้า่นแตง่กาย
ในชดุประจ าชาตพิืน้เมอืงเกาหล ี เก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

น าทา่เดนิทางสูเ่กาะ Yeongjeongdo ใหท้า่นสนุกสนานกบัการ ป่ันเรยีวไบท ์บนเสน้ทางรางรถไฟ ชม
ววิสวยๆรมิทะเล 



 
น าท่านชม (สวนซองโด Songdo Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ สุดไฮเทค แรงบันดาลใจใน
การสรา้งจากเมืองชือ่ดังต่างๆของโลกเช่น แมนฮัตตัน เวนิช ซดินีย์ ปารสี นิวยอรค์ และดูไบ ภายใน
สวนสาธารณะยังแบ่งเป็นโซนๆ เพือ่ใหน้ักทอ่งเทีย่วไดร้ว่มท ากจิกรรมตา่งๆภายในสวนเชน่ กจิกรรมทาง
น ้า พายเรอืแคนู พายเรอืคายัค เชา่เรอื ลอ่งแม่น ้า หรอืตืน่ตาตืน่ใจกบัแท็กซีน่ ้าทีล่อ่งชมสวนทีส่วยงาม มี
โซน เลีย้งกระตา่ย กวาง โซนอาหารคาเฟ่ โซนหมู่บา้นเกาหลโีบราณ อกีดว้ย 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (7) 

ทีพ่กั  YEONGJONG INTERNATIONAL HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้  ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาตอินิช็อน - ท่าอากาศยานดอนเมอืง 
เชา้ รบัประทานอาหาร  เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 น าทา่นชอิปป้ิงละลายเงนิวอนที ่ณ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (Super Market)  มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืก

ซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของ
ทีร่ะลกึตา่งๆ 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตอินิช็อน เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ 

11.15 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) เทีย่วบนิที ่XJ701  

15.15 น.   เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

 

 



 
บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัโปรแกรมทวัรต์ามความเหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ อนัเนือ่งมาจากเหตกุารณต์า่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตสุดุวสิยั เชน่ เหตกุารณท์างธรรมชาต ิการเมอืง สภาพ

การจราจรทัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศทีไ่ม่เอือ้อ านวย ทัง้นี้

ทางเราจะค านึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ และการบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตาม

กฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 12 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั ้น ๆ เป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลีย่นเวลา

ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุส าคญั :  

เนือ่งจากเป็นการจองทวัรล์ว่งหนา้ ณ วนัเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณท์ีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลง

เวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาใน

การจองตั๋วเครือ่งบินไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบรษัิทจะไม่รับผิดชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของตัว๋เครือ่งบนิทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทวัร ์

 

ส าคญัมาก  :   

 อัตรานีเ้ฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถอืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งประเทศ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงนิ

ไทยประมาณ 3,200 บาท) 

 กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที่สถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนักเรียน นักศกึษา ครู  ธุรกจิ

ขายตรงเครื่องส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาต ิหรือคณะที่ตอ้งการใหเ้พิม่สถานที่ขอดูงาน 

กรุณาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กับเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หม่ทุกครัง้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ - ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้

จากทีด่า้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน หรอืจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ี่

ทา่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พื้นเมืองของรัฐบาลเกาหลร่ีวมกับการท่องเที่ยวเกาหลใีนนาม

ของรา้นรัฐบาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จงึอยากเรียน

ชีแ้จงลกูคา้ทุกท่านว่า รา้นรัฐบาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไม่ซือ้ข ึน้อยู่กับความพอใจ

ของลูกคา้เป็นหลัก และถา้หากลูกคา้ไม่มีความประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาล ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 100 USD / ท่าน /รา้น 



 
อตัราคา่บรกิารรวม 

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

สนามบนิและคา่ภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรอื เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่

เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณพีเิศษ  

 คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกนิ 20 กก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 

กก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการ

บนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนั

กฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลีย่น

โรงแรมทีพ่ัก ไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

 คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

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

ด าเนนิการลงทะเบยีนให ้กรณลีงทะเบยีนไม่ผ่าน ทางบรษัิทขอหักคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ กรณจีา่ย

คา่ตัว๋แลว้  

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเกาหลสี าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เนื่องจาก

ทางเกาหลไีดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรบัผูท้ ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

เวยีดนามไม่เกนิ 30 วนั) 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเกาหลสี าหรบัชาวตา่งชาต ิทีไ่ม่ไดร้บัการงดเวน้วซีา่เขา้ประเทศเวยีดนาม 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบินนัน้ ๆ  ก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 %  

× ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

× ค่าใชจ้่ายในการตรวจ RT-PCR ทีป่ระเทศไทย เพื่อแสดงผลเมื่อเดนิทางถงึเกาหล ี (เง ือ่นไขอาจมกีาร

เปล ีย่นแปลงตามสถานการณ์) 

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

เปล ีย่นแปลงตามสถานการณ์) 

× คา่ใชจ้า่ย Test&Go หลงัจากเดนิทางมาถงึประเทศไทย (เง ือ่นไขอาจมกีารเปล ีย่นแปลงตามมาตราการ

จากทางภาครฐั) 

× ค่าทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ, ค่าทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของ

ท่าน (ท ัง้นี ้ขออนุญาตเิก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีด่อนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 
 

 

 

 

 



 
เดนิทางขึน้ต ่า 25 ท่านต่อกรุ๊ป หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะ

ช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทาง ทางเรายินดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวนั

เดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆที่

ไดร้ะบุไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป  และเหลอืหนา้กระดาษ

อย่างต า่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 เนือ่งจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณทีีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของค่าทัวร ์หรอืหักค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามัดจ าตั๋ว

เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และ คนื
ค่าทัวรส์่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ เช่น สถานทูตปฏเิสธวซี่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อย่างนอ้ย 21 วนั 
กอ่นออกเดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดนิทาง และ

กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

 กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่าย
การด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณี

ใดๆทัง้ส ิน้ 

 



 
หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งท่านลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเล ือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 25

ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจดัการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้บักรุป๊ทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรบัผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิ 

9. ทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อีกครัง้ 

ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษทุกครัง้หากท่านลางานแลว้ไม่สามารถ

เปลีย่นแปลงไดก้รณทีีท่า่นตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋ 

10. กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครือ่งบิน , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยันกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมีบางกรณีทีส่ายการบนิอาจมีการปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัฤดกูาล สภาพภมูกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ ส ิง่ส าคญั ทา่น

จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนีห้ากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้  (กรณทีีท่า่นเป็นอสิลาม ไม่ทานเนือ้สัตว ์

หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณพีเิศษ) 

11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ อาท ิเช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

12. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ  ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้ 

13. ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณทีีผู่ ้

เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีืน่ ๆ  

14. อตัราทวัรน์ี ้เป็นอตัราส าหรบับัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุป๊) ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วนั ไป 

หรอื กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

15. ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมากอ่น เชน่ กรณทีีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระ

คา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบุ 

16. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของไตห้วนั หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 



 
17. ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรบั 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณ ีขึน้อยู่

กับโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม่ กรณีไม่มี ท่านจ าเป็น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายุต า่กวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

18. ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่ว

ตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่อ่งเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถ

เดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตา 

19. กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไม่สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ 

20. หากวันเดินทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณใีดๆทัง้ส ิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่อนุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด 

กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ 

และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากทา่นได ้

สง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณทีีย่ังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่

มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบิน) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญ่ตัว๋เครือ่งบนิแบบกรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั 

ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

21. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบัตรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน้ั่งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

22. ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนือ่งจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน 

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

(TRIPLE) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

23. เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษัิทฯแลว้ ไม่วา่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

24. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั 

25. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 
 

เอกสารทีต่อ้งเตรยีมกอ่นเดนิทางสูป่ระเทศเกาหล ี
 

1. Passport จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2 

หนา้ 

2. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเกาหลจีะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้ อย่างนอ้ย 14 วนั กอ่นการเดนิทาง 

และเข็มลา่สดุทีฉ่ดีตอ้งไม่เกนิ 6 เดอืน หากเกนิ 6 เดอืน ตอ้งฉดีเขม็ที ่3 

3. เด็กอายุต า่กวา่ 12 ขวบ / ต ัง้ครรภ ์/ ผูส้งูอายุ 65 ปีขึน้ไป ทีย่งัไม่ฉดีวคัซนี จะตอ้งเดนิทางพรอ้ม

ผูป้กครองทีฉ่ดีวคัซนีครบ และตอ้งม ีผลตรวจเป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชัว่โมง กอ่นการเดนิทาง ผล

ตรวจตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

4. ผูท้ ีห่ายจากโควดิ-19 แลว้ ตอ้งมใีบรบัรองแพทยไ์ม่เกนิ 6 เดอืน นบัตัง้แตว่นัทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึ

วนัเดนิทาง ใบรบัรองแพทยต์อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

5. เอกสารการฉดีวคัซนีครบโดส Vaccinated Certificate 



 
6. จองและช าระเงนิ Test&Go 1 คนื หลงัจากเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

7. ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทางบรษัิทด าเนนิการลงทะเบยีน

ใหโ้ดยตอ้งไดร้บัเอกสารจากลกูคา้ดงันี)้ ควรเผือ่เวลาในการพจิารณาอย่างนอ้ย 10-14 วนั 

เอกสารในการลงทะเบยีน 

- หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีเ่หลอือายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน มหีนา้วา่งคูท่ ีย่ังไม่ประทบัตรา 2 

หนา้ขึน้ไป โปรดตรวจดอูย่างละเอยีด แสกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เทา่นัน้ 

- รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายไม่เกนิ 3 เดอืน แสกนภาพเป็น JPG หรอื 

JPEG เทา่นัน้ 

8. ตอ้งมผีลตรวจเป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ช ัว่โมง กอ่นการเดนิทาง เพือ่แสดงผลตอนเช็คอนิ ณ 

เคา้ทเ์ตอรส์ายการบนิ ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้  

9. ลงทะเบยีน Q CODE (ทางบรษัิทด าเนนิการลงทะเบยีนใหโ้ดยตอ้งไดร้บัเอกสารจากลกูคา้ดงันี)้ 

เอกสารในการลงทะเบยีน 

- หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีเ่หลอือายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน มหีนา้วา่งคูท่ ีย่ังไม่ประทบัตรา 2 

หนา้ขึน้ไป โปรดตรวจดอูย่างละเอยีด แสกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เทา่นัน้ 

- รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายไม่เกนิ 3 เดอืน แสกนภาพเป็น JPG หรอื 

JPEG เทา่นัน้ 

- ผลตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชัว่โมง กอ่นการเดนิทาง (ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาองักฤษ

เทา่นัน้) 

10. ลงทะเบยีนตรวจ PCR ทีเ่กาหล ี(ทางบรษัิทด าเนนิการลงทะเบยีนใหโ้ดยตอ้งไดร้บัเอกสารจากลกูคา้ดงันี้) 

11. ลงทะเบยีน Thailand Pass หลงัไดไ้ดร้บัการอนุมตัแิลว้ จะไดร้บั QR Code เพือ่แสดงใหเ้จา้หนา้ที ่(ทาง

บรษัิทด าเนนิการลงทะเบยีนใหโ้ดยตอ้งไดร้บัเอกสารจากลกูคา้ดงันี)้ 

เอกสารทีใ่ชใ้นการลงทะเบยีน 

- ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

- เอกสารการฉดีวคัซนีครบโดส Vaccinated Certificate 

- หลกัฐานการจองและช าระเงนิ Test&Go 1 คนื หลงัจากเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

12. ตอ้งมผีลตรวจเป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชัว่โมง กอ่นการเดนิทาง เพือ่แสดงผลตอนเช็คอนิ ณ เคา้ท์

เตอรส์ายการบนิ (ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้)  

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 
เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้

เฉพาะนกัท่องเทีย่วทีม่าท่องเทีย่วโดยสจุรติเท่าน ัน้ทีผ่่านเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  
1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายรบัรองการท างานภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงนิเดอืน  

2. กรณีทีท่่านเป็นเจา้ของกจิการกรุณาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ท่านพรอ้มเซ็นรับรองส าเนา 

3. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ 300

เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรบัการเดนิทาง 2 วนั (หากไม่มบีัตรเครดติคารด์) หากมบีัตร

เครดติตา่งประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตวัไป

ดว้ยหรอืหลกัฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

4. กรณเีป็นนักเรยีน นักศกึษา กรณุาเตรยีมหนังสอืรบัรองจากสถานศกึษาเป็นภาษาองักฤษ และควรเดนิทางกบั

ผูป้กครอง เช่น บิดา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่ ีนามสกุลเดยีวกัน (ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปีและไม่ได ้

เดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้ง ขอจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมา

ดว้ย) 

5. หากเป็นพาสปอรต์ใหม่ ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหม่หรอืน าตดิตวัไปดว้ย   

6. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไม่ควรสวมใสร่องเทา้แตะ 



 
7. เมือ่เดนิทางถงึประเทศเกาหล ี ตอ้งท าการตรวจ RT-PCR ทีป่ระเทศเกาหล ีเมือ่ตรวจเรยีบรอ้ยแลว้จะน าท่าน

ไปรอผลตรวจทีโ่รงแรม ประมาณ 3-4 ชัว่โมง หากผลตรวจออกเป็นลบ จงึสามารถทอ่งเทีย่วไดป้กต ิ(คา่ตรวจ

ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์ราคาประมาณ 80,000 วอน) 

 

 

การเดนิทางจากประเทศเกาหลเีขา้สูป่ระเทศประเทศไทย 
 

1. แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Code ตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิ 

2. แสดงหลกัฐานการจองและช าระเงนิ Test&Go 1 คนื หลงัจากเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

เมื่อเดนิทางถงึประเทศไทยเรยีบรอ้ยแลว้ รถจากโรงแรมน าทา่นเช็คอนิสูโ่รงแรมทีท่า่นจองไว ้เพื่อตรวจหา

เชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR รอผลประมาณ 4-8 ชัว่โมง เมือ่ผลออกเป็นลบ ทา่นสามารถเช็คเอา้ทอ์อกจาก

โรงแรมได ้และในวนัที ่5 ของการกลบัมาถงึ ทา่นจะตอ้งตรวจ ATK อกีครัง้ เพือ่ยนืยันผลผ่านทางแอปหมอ

พรอ้ม 

ขอ้มูลในการลงทะเบยีน K-ETA 

**กรณุากรอกเอกสารเป็นภาษาองักฤษเท่าน ัน้** 

กรูณากรอกรายละเอยีดใหค้รบทุกขอ้ เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีน 

หากทา่นกรอกขอ้มูลไมค่รบถว้น ทางบรษิทัฯไมส่ามารถลงทะเบยีนใหท้า่นได ้

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

2. เพศ   ชาย  หญงิ 

3. สถานภาพ   โสด  สมรส  หย่า   หมา้ย 

4. วนั/เดอืน/ปีเกดิ................................................................................................................................. 

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

6. เลขพาสปอรต์......................................วนัทีอ่อก..............................วนัหมดอายุ................................... 

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

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

9. อาชพี  พนักงานบรษัิท  เจา้ของกจิการ  นักเรยีน/นักศกึษา  วา่งงาน 

10. ชือ่สถานทีท่ างาน (กรณุาระบุต าแหน่งงาน)/สถานศกึษา .......................................................................... 

11. ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน/สถานศกึษา......................................................................................................... 

12. เบอรโ์ทรสถานทีท่ างาน/สถานศกึษา................................................................................................... 

13. รายไดต้อ่เดอืน............................................................................................................................. ... 

14. ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศเกาหลหีรอืไม่ 

 ไม่เคย 

 เคย จ านวนครัง้................... จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.................................................................... 

15. ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศอืน่ทีไ่ม่ใชป่ระเทศเกาหลหีรอืไม่ 

 ไม่เคย 

 เคย จ านวนครัง้................... จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.................................................................... 

 

กรณุากรอกขอ้มลูทีเ่ป็นความจรงิเท่าน ัน้ หากท่านใหข้อ้มลูเท็จทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

 



 
 

การลงทะเบยีน K-ETA เป็นสว่นนิง่ในการคดักรองคนเขา้ - ออกเกาหลเีทา่น ัน้  

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะมกีารคดักรองอกีคร ัง้ การลงทะเบยีน K-ETA ไมไ่ดเ้ป็นการการนัดวีา่
จะตอ้งผา่นดา่น หากไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ไมส่ามารถยกรอ้งเงนิคนืไดทุ้กกรณี 

 

 

เอกสารในการลงทะเบยีน 

1. หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีเ่หลอือายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน มหีนา้วา่งคูท่ ีย่ังไม่ประทบัตรา 2 หนา้ขึน้
ไป โปรดตรวจดอูย่างละเอยีด แสกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เท่าน ัน้ 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยไม่เกนิ 3 เดอืน แสกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG
เท่าน ัน้ 

 

 


