
 

 

 

 
 
 

บินด้วยสายการบิน ASIANA AIRLINE (OZ) : ขึ้นเคร่ืองท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 



 

 

OZ742 BKK (สวุรรณภมิู) – ICN (อินชอน) 01.10 – 09.15 
OZ741 ICN (อินชอน) – BKK (สวุรรณภมิู) 19.30 – 23.10 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 23 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 
 

ลงทะเบียนให้ครบ 4 ขัน้ตอน  
1. ลงทะเบียน K-ETA พร้อมช าระค่าธรรมเนียม 
2. ลงทะเบียน Q-CODE ให้ 
3. ลงทะเบียนตรวจ PCR ท่ีเกาหลีให้ (ไม่รวมค่าตรวจ ประมาณ 80,000 วอน) 
4. ลงทะเบียน THAILAND PASS (ไม่รวมค่าโรงแรมTEST AND GO ติดต่อซ้ือกบัเจ้าหน้าท่ีได้) 

 

DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                                               (–/–/-)                                                                                                                                                                                                                                       
22.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการบิน ASIANA โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทั

ฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศกค์อยให้
ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  
**กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบินอย่างน้อย 3 ชัว่โมง เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน**  

DAY 2  กรงุเทพ (สวุรรณภมิู) - อินชอน - โซล –  สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- วดัวาวจูองซา – ซูวอน                                                                     
                                                                                                                                           (บนเคร่ือง/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                        
01.10    ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดย สายการบิน ASIANA 

เทีย่วบนิที ่OZ742 ** ส าหรบัเทีย่วบนินี้ มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ **  
 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
09.15  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  

ผูท่ี้เดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปน้ี : 
ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/JOHNSON&JHNSON ถึงจะได้รบั
การรองรบัการละเว้นการกกัตวั เมื่อถึงประเทศเกาหลี  โดยประเทศเกาหลีรบัรองวคัซีนไขว้ โดยการ
ฉีดเขม็ท่ี 2 ต้องไม่เกิน 180 วนั (ยกเว้น JOHNSON&JHNSON เขม็ 1 ไม่เกิน 180 วนั) หากเป็นเขม็บู
สเตอร ์ต้องก่อนเดินทาง 14 วนั 

 



 

 

** ตามเวลาท้องถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดั
หมายเวลา **  

  
ส าคญั : หลงัทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง ด่านควบคลุมโรค และตรวจรบัสมัภาระเรยีบร้อย เมื่อผ่านเขา้

เกาหลแีลว้เจา้หน้าทีจ่ะน าท่านตรวจ RT-PCR TEST ตามนโนบายและระเบยีบการเขา้ประเทศของเกาหล ีก่อนจะ
น าท่านเชค็อนิเขา้โรงแรมเพื่อท าการรอผลตรวจ 3-5 ชัว่โมง จงึจะสามารถเดนิทางท่องเที่ยวได้ (ท่านละ 80,000 
วอน หรือประมาณ 2,800 บาทไทย ไม่รวมในค่าทวัร)์ 

 น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรเ์ลนด ์(EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีต้ 
ตัง้อยู่บนท าเลทีส่วยงามท่ามกลางหบุเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใตข้องเมอืงโซล ไดร้บัการขนานนามวา่เป็นดิสนยี์
แลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ทีน่ี่ถูกออกแบบใหแ้ตกต่างกนัในแต่ละโซน ไดแ้ก่ สวนสตัว ์ , GLOBAL FAIR , EUROPEAN 
ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY นอกจากนี้ย ังมี
สวนสี่ฤดู ซึ่งปลูกดอกไมป้ระจ าในแต่ละฤดูกาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กับบรรยากาศของเทศกาลนัน้ๆ 
โดยมบีรษิทัซมัซุง เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจดัการสวนสนุกแห่งนี้ ดงันัน้ความยิง่ใหญ่ตระการตา และ ปลอดภยั ไม่แพ้
ชาตใิดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน ้าจะเปิดเฉพาะชว่งฤดูรอ้น** 

 

 
เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(คปูองส าหรบัทานอาหาร) 



 

 

เดนิทางไปยงั วดัวาวจูองซา (WAUJEONGSA TEMPLE)  เป็นวดัทีส่รา้งเสรจ็เมื่อประมาณ 45 ปีทีแ่ลว้ โดยชาว
เกาหลเีหนือ ทีเ่ขา้มาอยู่ในเกาหลใีต ้ภายหลงัสงคราม สรา้งวดัขึน้เพื่ออยากรวมเกาหลเีหนือ กบัเกาหลใีต ้เมื่อเขา้
ไปในบรเิวณวดั ซึ่งกวา้งขวางมาก และยงัไม่ทนัถงึตวัวดักจ็ะเหน็เศยีรพระพุทธรูปไม้สลกัขนาดใหญ่มากสีทอง
อร่าม ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ที่ส าคญัของวดันี้ เศยีรพระพุทธรูปนี้มคีวามสูงถงึ 8 เมตร วางตัง้อยู่บนกองหนิขนาดใหญ่ 
ถ้ามองจากระยะไกลกองหินนี้จะดูเหมือนล าตวัของพระพุทธรูป โดยเศยีรพระพุทธรูปที่นี่ได้รบัการบนัทึกลง 
GUINNESS BOOK ใหเ้ป็น “รูปสลกัจากไมท้ีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก” 

 
ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู บุฟเฟต์ BBQ (ป้ิงย่างเกาหลี) 

 
ท่ีพกั KOREA HOTEL SUWON ,SUWON หรือเทียบเท่า   



 

 

 

DAY 3  เกาะนามิ - โซล – หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์– ศนูยร์วมเคร่ืองส าอางแบรนดด์งัเกาหลี – 
ย่านยอนนัมดง - ย่านฮงแด - พิเศษ!!! .... ส าหรบัสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!!    
คาเฟ่สดุชิก 943 KING’S CROSS                                  (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                       

เช้า บริการอาหารเช้า เมนู คิมบบั 
 น าท่านเดนิทางสู่ เกาะนามิ (NAMI ISLAND)เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศเกาหลใีต ้เกาะนาม ิมรีูปร่าง

เหมอืนใบไม้ลอยน ้า เป็นเกาะกลางแมน่ ้าฮนั ซึ่งเกดิจากการสรา้งเขือ่นชอ็งพยอ็ง โด่งดงัจากซีรสีเ์รื่องเพลงรกัในสายลม

หนาว (THE WINTER LOVE SONATA) ซึ่งใชเ้กาะนามเีป็นสถานที่ถ่ายท า เกาะนามไิด้ชื่อตามนายพลนาม ิที่รบัราชการ

ตัง้แต่อายุ 17 ปี บดิาอยู่ในตระกูลสูงศกัดิส์่วนมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญิง เขาน าทพักวาดล้างจลาจลในพืน้ทีภ่าคเหนือ

และตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศได้ทัง้หมด และได้รบัต าแหน่งสูงเมื่อยงัมอีายุเพยีง 26 ปี แต่หลงัจากเปลีย่น

รัชกาลใหม่เขาก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชีวิตพร้อมกับมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมาหลงั

ผลดัเปลีย่นรชักาลใหม่อกีครัง้ ไดม้กีารพสิูจน์พบวา่ขอ้กล่าวหาทัง้หมดลว้นเป็นเทจ็เขาจงึไดร้บัคนืยศถาบรรดาศกัดิ ์

 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโซล (SEOUL) ชือ่อย่างเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครทีใ่หญ่ที่สุด

ของประเทศเกาหลีใต้ น าท่านเดินทางสู่ ภเูขาน าซาน เป็นที่ตัง้ของ หอคอยเอน็ โซลล์ ทาวเวอร ์(N SEOUL 

TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชม

ทศันียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถา้หนัไป

ยงัทศิตรงขา้ม กจ็ะเหน็ไกลไปถงึแม่น ้าฮนักงั เป็นอกีหนึ่งสถานที ่ทีสุ่ดแสนจะโรแมนตกิ และไม่วา่จะฤดูไหนๆ ทีน่ี่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/Winter_Sonata
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89


 

 

ยงัคงไดร้บัความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้งกุญแจคูร่กัทีย่อดนิยมของนกัท่องเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมี

ความเชื่อว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกนัทีน่ี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะท าใหร้กักนัมัน่คง ยนืยาว ตราบนานเท่า

นาน ** ยงัไม่รวมค่า ขึน้ลฟิต ์และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกัส าหรบัคลอ้ง ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไป

ได ้**  **ราคารวมค่าขึน้ CABLE CAR แลว้** 

 
เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร เมนู SHABU SHABU!! (ชาบูเกาหลี)  

น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครื่องส าอางแบรนดด์งัเกาหลี (COSMETIC 
GALLERY) เช่น WATER DROP (ครีมน ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครีม
เมือกหอยทาก )  , BOTOX ( โบท็อกซ์ )  , ALOE VERA PRODUCT 
(ผลติภณัฑจ์ากสมุนไพร วา่นหางจระเข)้ เป็นตน้ 
จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั ย่านยอนนัมดง หรือ “ยอนทรลัปาร์ก” 
ทางรถไฟเก่าที่หยุดใช้แล้วถูกเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะแนวตรงพร้อม
ทางเดินที่สวยงาม และตรอกซอกซอยที่ทอดยาวออกไปจากถนนสายหลกั จะเต็มไปด้วยร้านกาแฟบรรยากาศ
สบายๆ ร้านเสื้อผ้าสตูดิโอศลิปะ และอื่นๆ อีกร้านที่ได้รบัความนิยมสูงมาก คือ มงัวอนดง ทรีามสิุ อยู่ในย่านนี้
เชน่กนั 

 



 

 

 
 น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านฮงแด เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหน้าของมหาวทิยาลยัฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) จงึ

เป็นศูนย์รวมเดก็วยัรุ่นและเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกีเส้นหนึ่งที่มบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยงัมรี้านกาแฟทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 20-
30 ปีทีน่ิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆกย็งัไม่แพงอกีดว้ย 

 พิเศษ!!! .... ส าหรบัสาวก HARRY POTTER ตอ้งหา้มพลาดดด!! กบัคาเฟ่สุดชกิ 943 KING’S CROSS ทีจ่ าลอง
ชานชาลา 9 เศษสามส่วนสี ่ชานชาลาทีอ่ยู่ในสถานีรถไฟคงิสค์รอสลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึ่งเป็นทางเชือ่มต่อ
ระหว่างโลกมกัเกิ้ลกบัโลกเวทมนตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึ่งเดนิทางด้วยรถไฟสายด่วน
ของฮอกวอตส์ ด้านในให้ท่านได้สมัผสักลิน่อายในการจ าลองความเป็นเมอืงเวทมนต์ เพลดิเพลนิกบัมุมถ่ายรูป
ต่างๆ มชีุดคลุมกบัผา้พนัคอทัง้ 4 บ้าน พร้อมไม้กายสทิธิใ์ห้ถ่ายรูป สามารถเลอืกซื้อเครื่องดื่มและของหวานได้
ตามใจชอบ (ในกรณทีีท่่านตอ้งการเขา้ไปถ่ายรูปดา้นใน จะตอ้งซื้อเครื่องดื่มจากทางรา้น) 

 
ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดกั 



 

 

 
ท่ีพกั STAZ HOTEL MYEONGDONG ,SEOUL หรือเทียบเท่า   
 

DAY 4   ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล - ศนูยส์มุนไพรน ้ามนัสนเขม็แดง – พระราชวงัชางดอ็กกงุ – ย่านอินซา
ดง – ย่านซมัจีกิล – ดิวต้ีฟรี – ย่านเมียงดง                                                                 (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                       

เช้า บริการอาหารเช้า เมนู คิมบบั 
น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลที่เรยีกวา่ศูนยโ์สมแห่งรฐับาล เพราะโสมทุกชนิดทีน่ี่
จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรฐับาล ซึ่งแน่นอนว่าได้รบัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมทีม่ี
อายุ 6 ปี ซึ่งถอืว่ามคีุณภาพดทีี่สุดในโลก มชีื่อเสยีงที่สุด ให้ท่านได้เลอืกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศ
ไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารุงร่างกายหรอืสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด้  
น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพรน ้ามนัสนเขม็แดง (RED PINE) เป็นผลติภณัฑ์ ที่สกดัจากน้ามนัสน มสีรรคุณ
ชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ชว่ยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกายไดเ้ป็นอย่างด ี 



 

 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัชางด็อกกุง(CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงัที่สร้างหลังจาก
พระราชวงัเคยีงบกกุง(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัรยิห์ลายพระองคข์อง
ราชวงศ์โชซอน ที่ได้รบัการดูแลรกัษาไว้อย่างดี ภายในประกอบด้วยพื้นที่สาธารณะ อาคารพระราชวงัส าหรบั
ราชวงศ ์และสวนบวีอน(BIWON) หรอืรู้จกักนัในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหย่อมดา้นหลงัทีเ่ตม็ไปดว้ยตน้ไม้
ยกัษ์อายุกวา่ 300 ปี บ่อน ้า และศาลาพกัผอ่น มคีวามธรรมชาตมิากทีสุ่ด ไวเ้ป็นทีพ่กัผอ่น 

เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG)  
เดินทางไปยงั ย่านอินซาดง(INSA-DONG) ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงที่เป็นย่าน
เก่าแก่ทีส่ าคญัของเมอืงโซล ประกอบดว้ยถนนหลกัอนิซาดงและมตีรอกซอก
ซอยแยกออกไปทัง้สองขา้งทาง ภายในตรอกเป็นรา้นอาหารแบบดัง้เดมิ โรง
น ้าชา รา้นกาแฟ และแกลเลอรี ่นอกจากนี้ยงัใหท้่านไดเ้ยีย่มชม ตึกซมัจี-กิล 
(SSAMZIE-GIL) เป็นอาคารขนาด 4 ชัน้ตัง้อยู่ในตลาดอินซาดง เปิดในปี 
2004 ภายในมงีานแสดงภาพกอลอรีอ่ารต์ๆ รา้นอาหาร เครื่องประดบั ของที่
ระลกึ โดยชัน้ 4 เป็นสวนลอยฟ้า จุดเด่นของที่นี่คอืเป็นจุดนัดพบของเหล่า
วยัรุ่นชาวเกาหล ีตามผนังก าแพงมภีาพเขยีนเป็นงานศลิปะ ผสมผสานกบัร้านต่างๆที่ตัง้อยู่เรยีงรายจนเตม็ที่
พื้นที่ พบกบัส่วนของ LOVE LOVE MESSAGE TAG ที่มีลกัษณะ คล้ายกบั LOCK OF LOVE ที่ N SEOUL 
TOWER เป็นการบอกรกัของวยัรุ่น (ราคาทวัร์ไม่รวมค่า TAG ท่านสามารถเลอืกซื้อได้ในราคาประมาณ 5000 
วอน) มาที่นี่พลาดไม่ได้!!! …. ขนมปังยดัไส้รูปอุนจิ (DDALKI BBANG & DDONG BBANG) หรือ POOP 
BREAD ที่ยดัไสด้้วยถัว่แดง ขนมขึน้ชื่อที่ท่านตอ้งไม่พลาดที่จะมาลองชมิ (ราคาทวัร์ไม่ไดร้วมค่าขนมปังยดัไส ้
ราคาประมาณ 1000 วอน)  



 

 

  
น าท่านเดนิทางสู่ ดิวต้ี ฟรี (DUTY FREE) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษทีีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล ใหไ้ดช้อ็ปป้ิงสนิคา้แบ
รนด์เนมชัน้น าแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครื่องส าอาง , กระเป๋า , กล้อง
ถ่ายรูป หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ให้ท่านอสิระไดเ้ลอืกซื้อไดอ้ย่างเตม็ที่ เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนด์ดงักว่า 250 
แบรนด์ ทัง้เครื่องส าอาง , น ้าหอม , กระเป๋า , สินค้าแฟชัน่ต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , 
FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป็นตน้ ไม่ได้
มแีค่เพยีงสนิคา้จากแบรนดต์่างประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกีม็ใีหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพก้นั ราคากถ็ูกกวา่
รา้นคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้กถ็ูกกวา่ในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปชอ็ปป้ิงกนัทีห่า้งแห่งนี้ ใหพ้กพาสปอรต์
และขอ้มูลตัว๋เครื่องบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซื้อสนิคา้ 

 น าท่านเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมยีงดงได้ชื่อว่าเป็น
แหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชี ัน้น า ซึ่งในแต่ละวนัจะ มวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ็ปป้ิงกนัอย่างลน้หลาม ท่านสามารถ
หาซื้อสนิคา้ได้อย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเท้า , กระเป๋า , เครื่องส าอางซึ่งเป็นทีรู่้จกัอย่างดขีองคนไทย เช่น
LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นตน้ เครื่องประดบั 
, ซีดเีพลง , วซีีด ี, ดวีดีหีนังและซีรยี์ที่ฮติตลอด จนไปถงึของที่ระลกึที่มรีูปดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยู่ใน
สนิคา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีสู่งเกอืบฟุตไดท้ีน่ี้  



 

 

 
ค า่ อิสระในการรบัประทานอาหาร เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
ท่ีพกั STAZ HOTEL MYEONGDONG ,SEOUL หรือเทียบเท่า   

DAY 5   ศนูยส์มุนไพรฮอ็กเกตนามู – พิพิธภณัฑส์าหร่าย – CAFÉ MALDDONG DONUT – ร้านละลาย
เงินวอน - อินชอน – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                   (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                      

เช้า    บริการอาหารเช้า เมนู คิมบบั 
น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู (RAISIN TREE) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมลด็พนัธุข์องสมุนไพรฮอ็กเกตนามูนี้ เป็นทีน่ิยมของ
คนเกาหลรีุ่นใหม่ เพราะมผีลชว่ยดูแลตบัใหแ้ขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ 
บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา 
น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์สาหร่าย (KIMPAP) จดัแสดงเรื่องราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวตัิความ
เป็นมาตน้ก าเนิดของการผลติสาหร่ายและขัน้ตอนการผลติสาหร่ายทีส่ดใหมทุ่กวนั ใหท้่านจะไดเ้ลอืกชมิผลติภณัฑ์
ทีท่ าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลองและเลอืกซื้อเหมาะแก่การน ามาเป็นของฝาก เชน่ สาหร่ายอบแหง้ , 
สาหร่ายย่าง พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชดุประจ าชาติเกาหลี “ฮนับก” (HANBOK) และถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู BULGOGI 

 



 

 

จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่ เมืองพาจู พาจูซึ่งเป็นเมอืงเลก็ ๆ นอกกรุงโซล ที่ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถยนตเ์พยีง 
45 นาท ี เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของคนจากโซล เมอืงนี้ใหค้วามรูส้กึเงยีบสงบต่างจากสถานทีท่่องเที่ยว
อื่น รวมถงึม ีพาจู บุ๊ค ซติี ้(PAJU BOOK CITY) หมู่บา้นศลิปะเฮรี ่หมู่บา้นชาวองักฤษ และหมู่บา้นโพรวองซ์ 
 สายคาเฟ่ต้องแวะมาเช็คอิน CAFÉ MALDDONG DONUT คาเฟมัลตงโดนัททาวน์ ตัง้อยู่ใจกลางเมืองพาจู 
จงัหวดัคยองกโีด อยู่ห่างจากโซลเพยีงแค่ 40 กโิลเมตรเท่านัน้ เป็นคาเฟที่สวยงามแปลกตามาก เพราะการจดั
ตกแต่งสีสนัสดใสทัง้ภายในและภายนอกร้านที่เป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมือนใคร อีกทัง้ยงัเป็นแหล่งรวมขนมหวาน
นานาชนิด ไม่วา่จะเป็น เคก้ เบเกอรี ่ไอศกรมี โดนทั เครื่องดื่มหลายชนิด ฯลฯ   

 
น าท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน ให้ท่านได้เลอืกซื้อชอ็กโกแลต ผลติภณัฑ์ของใบ
และรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมีล้างหน้าโสม เครื่องส าอางโสม 
เป็นตน้ และยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี , ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 
19.30    ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดย สายการบิน ASIANA เที่ยวบนิที่ OZ741 ** ส าหรบัเที่ยวบนินี้ มี

บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ **  
 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
23.10 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

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



 

 

 
อตัราค่าบริการ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

05 – 09 พฤษภาคม 2565 30,999 5,000 

08 – 12 พฤษภาคม 2565 29,999 5,000 

10 – 14 พฤษภาคม 2565 29,999 5,000 

16 – 20 พฤษภาคม 2565 29,999 5,000 

19 – 23พฤษภาคม 2565 30,999 5,000 

23 – 27 พฤษภาคม 2565 29,999 5,000 

25 – 29 พฤษภาคม 2565 30,999 5,000 

26 – 30 พฤษภาคม 2565 30,999 5,000 

06 – 10 มิถนุายน 2565 29,999 5,000 

08 – 12 มิถนุายน 2565 30,999 5,000 

14 – 18 มิถนุายน 2565 29,999 5,000 

16 – 20 มิถนุายน 2565 30,999 5,000 

21 – 25 มิถนุายน 2565 29,999 5,000 

** จอยแลนด ์17,999 บาท ** 
** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท **  

** (ไม่มีท่ีนัง่บนเครื่องบิน)** 
**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

 
ข้อส าคญั  

- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 50 ,000 วอน ต่อ ทรปิ 
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั  (INFANT) ทัง้นี้ท่าน



 

 

สามารถให้มากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากวา่ 15 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 
บาท)  

ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ี

ด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหน่ึง 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพ้ืนเมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเท่ียวเกาหลี ใน
นามของร้านรฐับาล ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร ์ จึง
อยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือ
ขึ้นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน
รฐับาล ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 100 USD / 
ท่าน / ร้าน 

กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย
ตรงเคร่ืองส าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  
 
การลงทะเบียนเข้า-ออกประเทศเกาหลีและไทย 

1. เง่ือนไขการลงทะเบียน K-ETA (ควรเผือ่เวลาในการพิจารณาอย่างน้อย 10 วนั) 



 

 

- ทางบริษทัฯ จะท าการลงทะเบียน K-ETA ให้ หลงัจากได้รบัเงินมดัจ า หากลงทะเบียนไม่ผ่านจะรีฟันเงินคืน
ให้โดยหกัค่าใช้จ่ายตามจริง คือ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและบริการลงทะเบียน K-ETA 500 บาท และค่า
มดัจ าตัว๋ 1,000 บาท 

- ทางบริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนในการลงทะเบียน ตามข้อมูลท่ีท่านให้มาเท่านัน้ หากไม่ผ่านการอนุมติั ไม่
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

- การลงทะเบียน K-ETA เป็นส่วนนึงในการคดักรองคนเข้า - ออกเกาหลีเท่านัน้ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจจะ
มีการคดักรองอีกครัง้ การท า K-ETA ไม่ได้เป็นการการนัตีว่าจะต้องผ่านด่าน หากไม่ผ่านด่าตรวจคนเข้า
เมืองกไ็ม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ทุกกรณี 

- เอกสารท่ีต้องเตรียม คือ ส าเนาพาสสปอรต์ท่ีมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน รปูถ่ายพืน้หลงัสีขาว ขนาด 2 น้ิว 
ข้อมูลส่วนตวัท่ีต้องใช้ในการกรอกข้อมูล 

2. เง่ือนไขการลงทะเบียนยกเว้นการกกัตวั  
- ผู้ท่ีเดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปน้ี : ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/ 

JOHNSON&JOHNSON ถึงจะได้รบัการรองรบัการละเว้นการกกัตัว เมื่อถึงประเทศเกาหลี  โดยประเทศ
เกาหลีรบัรองวคัซีนไขว้ โดยการฉีดเขม็ท่ี 2 ต้องไม่เกิน 180 วนั (ยกเว้น JOHNSON&JOHNSON เขม็ 1 ไม่
เกิน 180 วนั) หากเป็นเขม็บูสเตอร ์ต้องก่อนเดินทาง 14 วนั 

- เอกสารท่ีต้องเตรียม คือ เอกสารแสดงการได้รบัวคัซีนเป็นภาษาองักฤษท่ีเช่ือถือได้ เช่น วคัซีนพาสสปอรต์ 
เป็นต้น 

3. เง่ือนไขการลงทะเบียนตรวจโควิด 
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 48 ชัว่โมง ท่านต้องย่ืนผลให้กบั

ทางบริษทั กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรบัรองแพทยใ์ช้ในการยืนยนั เพื่อท าการย้าย
วนัเดินทาง หรือเกบ็เครดิตการเดินทาง อาจมีการเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบันโยบายของสาย
การบินและบริษทัคู่ค้า (ไม่รวมในค่าทวัร)์ ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 

- การตรวจ RT-PCR ขาเข้าประเทศเกาหลี ทางบริษทัจะท าการทะเบียนจองให้ แต่ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
เอง ประมาณ 80,000 วอน (ไม่รวมในค่าทวัร)์ 

4. เง่ือนไขการลงทะเบียน THAILAND PASS เพื่อกลบัเข้าประเทศไทย  
- ท่านต้องมีใบเสรจ็รบัเงิน TEST&GO เราถึงจะบริการลงทะเบียนให้ โดยจะต้องส่งให้เจ้าหน้าท่ีอย่างน้อย 10 

วนัก่อนเดินทาง  
- เอกสารท่ีต้องเตรียม คือ ใบเสรจ็รบัเงิน TEST&GO(ไม่รวมในค่าทวัร)์ และ เอกสารแสดงการได้รบัวคัซีน 
- หากท่านต้องการซ้ือแพค็เกจกบัทางบริษทั กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ี 



 

 

 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 23 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัส่งน าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ตอ่ หอ้ง กรณพีกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบริษทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมากอ่น 
เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  



 

 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชวีติ 
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 

- ค่าลงทะเบียน K-ETA 
 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้่ายส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าวซ่ีาส าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยื่นเองเท่านัน้ 
- ค่าใชจ้่ายดา้นเอกสารส่วนตวั เชน่ ค่าท าหนงัสอืเดินทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กวา่เวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึ่งอาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 50 ,000 วอน ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าตรวจ RT-PCR ท่ีสนามบินอินชอน วนัแรกท่ีถึงเกาหลี (ราคาประมาณ 80,000 วอน หรอืประมาณ 2,800 บาท
ไทย) 

- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดนิทางไม่เกนิ 48 ชัว่โมง ท่านต้องยื่นผลให้กบัทาง
บรษิทั กรณเีป็นบวกหรอืตดิโควดิตอ้งมผีลตรวจและใบรบัรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยนั เพื่อท าการยา้ยวนัเดนิทาง หรอื
เกบ็เครดติการเดนิทาง อาจมกีารเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิัทคู่คา้ และ
ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
 
 

เง่ือนไขการจอง 



 

 

- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงินมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่ีควิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ให้สิทธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั  ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- หลงัได้รบัการลงทะเบยีน K-ETA ผ่านแล้ว กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หาก
ท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทัก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวน
สทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใดไม่วา่ส่วนในส่วนหนึ่งกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณทีีว่นัเดนิทางตรงกบั
วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 
โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษิทัทวัร ์เชน่ มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปให้กบัลูกค้า โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแล้ว ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัชว่งพเีรยีดวนัที่เดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรียดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

- กรณีลงทะเบยีน K-ETA ไม่ผ่าน จะรีฟันเงินคืนให้โดยหกัค่าใช้จ่ายตามจริง คือค่าธรรมเนียม
ลงทะเบยีน K-ETA 500 บาท และค่ามดัจ าตัว๋ 1,000 บาท 



 

 

 
หมายเหต ุ 

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได้ 
เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ข ึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิ่งส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแล้ว ทางบรษิทัจะน าส่งใบนดัหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัร์นี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลับ  
- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ

บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจ้าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่วา่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบริษัทฯ ไม่มีอ านาจในการตดัสินใจหรือให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่วา่กรณใีดๆทัง้สิน้ 



 

 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหวา่งการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่าน
ตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได้ในบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับรกิาร  
หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้ง
มคี่าใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบฟอรม์การลงทะเบียน K-ETA  
1 .ช่ือ – นามสกลุ ตามหน้าหนังสือเดินทาง (ภาษาองักฤษเท่านัน้) 

.................................................................................................................................................................  

2. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ** ไฟล ์JPG เท่านัน้ **  //  ** หนังสือเดินทางต้องมีอายไุม่น้อยกว่า 6 เดือน ** // ** 

รปูภาพหนังสือเดินทางต้องชดัไม่เบลอ สามารถมองเหน็ข้อมูลครบถ้วน ** 

 

3. เบอรโ์ทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ ...................................................................................... (เบอรข์องลูกค้า) 

     อีเมลของลูกค้า ........................................................... (การลงทะเบียนจอง PCR ท่ีเกาหลีใช้เมล 1 เมล ต่อ 1 คน) 

4. แจ้งรายละเอียดข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศ  

เคยไปเกาหลีหรือไม่                 ไม่เคย               เคย    .................. คร ัง้ เดินทางเพ่ือ .................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

เคยไปประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่เกาหลีหรือไม่                 ไม่เคย               

         เคย    .................. คร ัง้ เดินทางเพ่ือ ........................................................................................................ 

(เคย/ไม่เคย กรณุาแจ้งรายละเอียดการเดินทาง – เดินทางไปประมาณก่ีครัง้และเดินทางไปท าอะไร) 



 

 

5. แจ้งอาชีพ ณ ปัจจบุนัของท่าน (กรณุาแจ้งข้อมูลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 

5.1 อาชีพ ณ ปัจจบุนั ......................................................................................................................... 

5.2 รายได้โดยประมาณ/เดือน  ........................................................................................................... 

5.3 ช่ือสถานท่ีท างาน ณ ปัจจบุนัหรือช่ือของนายจ้าง 
.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

5.4 เบอรติ์ดต่อของสถานท่ีท างาน หรือนายจ้าง ................................................................................. 

6. ผูร้่วมเดินทางของท่าน (กรณุาแจ้งข้อมูลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 

ช่ือ-สกลุ......................................................................................วนัเดือนปีเกิด(ค.ศ.)..................................................... 

เบอรติ์ดต่อของผูร้่วมเดินทาง.......................................................ความสมัพนัธ.์.......................................................... 

7. รปูถ่ายหน้าตรง พืน้หลงัสีขาว ** ขนาดไม่เกิน 700x700 PIXELS หรือ 2x2 น้ิว ไฟลร์ปูถ่ายท่ีส่งให้ทางบริษทั ต้อง

เป็นไฟล ์JPG หรือ JPED เท่านัน้ ** 

 

** รบกวนส่งเอกสารทัง้หมดให้แก่เจ้าหน้าท่ีทนัที หลงัจากท่ีช าระเงินมดัจ า เน่ืองจากเอกสาร K-ETA 
จะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา ** 



 

 

** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท าเอกสารตามคิวท่ีได้รบัเอกสารจากลกูค้าเท่านัน้ **   

** หากข้อมูลท่ีลกูค้าแจ้งมามีความผิดพลาดหรือต้องการจะแก้ไขข้อมูลท่ีแจ้งเจ้าหน้าท่ีมา จะต้อง
ด าเนินการกรอกเอกสารใหม่ทัง้หมด ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบ K-ETA ได้ **  

** กรณุาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเท่านัน้ ** 

 

 


