
  

 

 

  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บนิตรงสูป่ระเทศเกาหล ีโดยสายการบนิ AirAsia X 

เทีย่วโซล เช็คอนิหอคอย N SEOUL TOWER ใสชุ่ดฮนับก 

เทีย่วสวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ชมพระราชวงัเคยีงบกกงุ 
ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแด เมยีงดง และทงแดมนุ 

https://www.airasia.com/aa/about-us/th/th/terms-and-conditions-xj.html
https://www.airasia.com/aa/about-us/th/th/terms-and-conditions-xj.html


  

 

 

พกัโซล 2 คนื อนิชอน 1 คนื อาหารครบทกุมือ้ !! 
จดัเต็มอาหารเกาหล ี!! ไกตุ่น๋โสม จมิดกั บูลโกก ิบบิมิบมั ชาบ ูชาบ ู 

“คา่บรกิารทวัร ์รวมคา่ลงทะเบยีนผา่นระบบ K-ETA” 
หมายเหต ุ
หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ 
กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอความกรุณาใหท้่านซือ้

ต ัว๋เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาด
จากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิ

รวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่
เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความ
ปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะคอนเฟิรม์กรุป้ ประมาณ 7-10 วนัก่อน
เดนิทาง ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

วนัที ่1 กรุงเทพ-สนามบนิดอนเมอืง 
23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AirAsia X (XJ) โดยท่านจะพบกับเจา้หนา้ที่ส่งทัวรแ์ละหัวหนา้

ทัวร ์ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ แจกเอกสารการเดนิทาง และอ านวยความสะดวกทา่น 
ขณะเช็คอนิและโหลดสมัภาระ  

  เนือ่งจากต ัว๋เครือ่งบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถเลอืกทีน่ ัง่ได ้  

ทีน่ ัง่อาจจะไมไ่ดน้ ัง่ตดิกนั และไมส่ามารถเลอืกช่วงทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิไดใ้นคณะ  
ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไขของสายการบนิ 

 

วนัที ่2 สนามบนิดอนเมอืง-สนามบนิอนิชอน-อนิชอนไชนา่ ทาวน ์
   อารามารู สกายวอรค์  
02.45 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายบนิ 

AirAsia X (XJ) เทีย่วบนิที ่XJ700 (ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ใช ้
ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5.25 ชัว่โมง) 

10.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้   

 (เวลาทอ้งถิน่ประเทศเกาหล ีเร็วกวา่ประเทศไทยประมาณ 2 ช ัว่โมง 
กรุณาปรบันาฬกิาของทา่น เพือ่ความสะดวกในการนดัหมาย) 

 
หมายเหตุ : หลังทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง ด่านควบคุมโรค และตรวจรับสัมภาระ
เรยีบรอ้ยแลว้ ตามนโนบายและระเบยีบการเขา้ประเทศของเกาหล ีเมือ่ผา่นเขา้เกาหลแีลว้เจา้หนา้ทีจ่ะน า

ท่านตรวจ RT-PCR TEST เมือ่ตรวจเรยีบรอ้ยแลว้ จะน าท่านขึน้รถ เพือ่ไปเช็คอนิทีโ่รงแรม และท าการ
รอผลตรวจ 4-8 ชัว่โมง เมือ่ผลตรวจออก ทา่นไมพ่บเชือ้ จงึจะสามารถเดนิทางทอ่งเทีย่วได ้ 

(คา่ตรวจ RT-PCR TEST ทา่นละ 80,000 วอน หรอืประมาณ 2,500 บาท ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 
 

กลางวนั  ระหวา่งรอผล RT-PCR TEST รบัประทานอาหารกลางวนั (แจก BOK SET) (1) 



  

 

 

จาก นั้นน าท่ าน เดินทางสู่  อินชอนไชน่าทาวน์ 

(Incheon Chinatown) เป็นชมุชนของชาวจนี ซึง่ถอื
ก าเนิดจากการเปิดท่าเรอือนิชอน ในปี ค.ศ. 1883 เพือ่

เป็นพื้นที่ส าคัญในการขนส่ง และคา้ขายสินคา้จาก
ประเทศจนี ปัจจุบันทีแ่ห่งนี้เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ทีเ่ปิด
โอกาสใหคุ้ณไดส้ัมผัส ถึงกลิ่นไอและการด ารงไวซ้ ึง่

วัฒนธรรมของคนรุ่นก่อน ทีย่ังคงมใีหเ้ห็น รวมไปถงึการ
ไดม้โีอกาส ไดล้ิม้ลองรสชาตอิาหารจนี ทีม่ใีหเ้ลอืกสรร

หลายรา้น ณ ทีแ่หง่นี้ จากนัน้น าทา่นสู ่อารามาร ูสกายวอรค์ (Aramaru Skywalk) เป็น
จุดทีคุ่ณจะไดช้มแม่น ้าฮันกังไหลลงสูท่ะเลจากววิบนสกายวอรก์ สกายวอรก์เป็นพืน้กระจก 

ไมม่เีสาค ้ายัน ท าใหค้ณุสามารถมองทะลุพืน้กระจกโปรง่ใสซึง่อาจท าใหรู้ส้กึหวาดเสยีวจรงิๆ 
นอกจากนัน้ ยังม ีCafé น่ารักๆและรา้นมนิมิารท์ใหเ้ราไดซ้ือ้ของกนิ น่ังชลิไดอ้กีดว้ย  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูหมผูดัเผ็ด (Jeyuk Bokkeum) (2) 
  พกัที ่International Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัที ่3 สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด-์Cosmetic Center-ตลาดทงแดมนุ-ยา่นฮงแด 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
  จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัรแลว้ ONE DAY TICKET) 

เป็นสวนสนุกกลางแจง้ของประเทศเกาหลีใต ้สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่าเป็น ดสินีย์แลนด์
เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา (ช่วงเดอืน มนีาคม-เมษายน: 

เทศกาลดอกทิวลิป พฤษภาคม-มถิุนายน: สวนดอกกุหลาบ กรกฎาคม: ดอก
ทานตะวนั สงิหาคม-กนัยายน: ดอกลลิลี)่ ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลฟิทแ์ละท่องไปกับโลก

ของสัตวป่์าซาฟาร ีชมไลเกอร ์(สงิโตผสมกับเสอื) แฝดคู่แรกของโลก ทีน่ี่ท่านจะพบว่าเจา้
ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่ดว้ยกันไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สาร
กับคนขับรถไดเ้ป็นอย่างดี เขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนิยาย สวนดอกไมส้ีฤ่ดู ซึง่จะปลูกดอกไม ้

เปลีย่นไปตามฤดกูาลและสนุกกับเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปสทัวร ์รถไฟเหาะ หนอน
สะบัด และไฮไลคท์ีพ่ลาดไม่ไดข้องสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม ้ชมกจิกรรมและการ

แสดงตา่ง ๆ มากมาย 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ เอเวอรแ์ลนด ์(แจกคปูองส าหรบัทานอาหาร) (4) 
จากนัน้น าทา่นแวะชอ้ปรา้นเครือ่งส าอางยอดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนัก 

ชอ้ป เพือ่เลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น 
สกนิแครบ์ ารุงผวิ ครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์และยังมี

สนิคา้อกีมากมาย อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม เป็นตน้ 
น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงที ่ตลาดทงแดมุน (Dongdaemun Market) เป็นตลาดกลางคนืที่
ดงึดูดนักทชอ้ปและนักท่องเทีย่วเป็นจ านวนมาก ตลาดแห่งนี้คุณสามารถเพลดิเพลนิไปกับ

การชอ้ปป้ิงยามค ่าคืน เลือกซื้อสนิคา้แฟชั่นที่มีความหลากหลายและทันสมัยในราคาที่
เหมาะสม จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยัง ย่านฮงแด(Hongdae) เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณ

ดา้นหนา้ของมหาวทิยาลัยฮงอกิ จงึเป็นศูนยร์วมเด็กวัยรุน่และเด็กมหาวทิยาลัย  เป็นอกีเสน้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81
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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1


  

 

 

หนึง่ทีม่บีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่าย

สนิคา้แฟชั่น คลับ ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีทีน่ิยมมา
เดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยังไม่แพงอกีดว้ย ซึง่จะคกึคักเป็นพเิศษตัง้แต่

ชว่งบ่ายเป็นตน้ไป  เพราะรา้นคา้แต่ละรา้นจะทยอยเปิดใหบ้รกิาร จากน่ันน าท่านสู ่king's 
cross cafe คาเฟ่สุดแนวที่จ าลองบรรยากาศมาจากหนังเรื่องดัง แฮรร์ ี ่พอตเตอร ์สาวก
ตอ้งหา้มพลาด!! ถ่ายรูปกับมุมสดุฮติ ชานชาลาทีเ่กา้เศษสามสว่นสี ่ชานชาลาทีอ่ยูใ่นสถานี

รถไฟคงิสค์รอส กรงุลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่เป็นทางเชือ่มตอ่ระหวา่งโลกมักเกิล้กับโลก
เวทมนตร ์ตัง้อยู่ระหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 น่ังจบิเครือ่งดืม่พรอ้มสัมผัสกลิน่อาย

เวทมนต ์เพลดิเพลนิกับมมุถ่ายรปูต่างๆ (หมายเหตุ:ในกรณีทีท่่านตอ้งการเขา้ไปถา่ยรูปดา้น
ในจะตอ้งซือ้เครือ่งดืม่จากทางรา้น ส าหรับคา่เครือ่งดืม่และอาหารไมร่วมกับคา่ทัวร)์   

 
 
 

 
 

 
 

 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูชาบู ชาบู (5) 

 พกัที ่DESIGN GANGNAM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที ่4 ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง-พพิธิภณัฑส์าหรา่ย+ใสชุ่ดฮนับก 
   ศนูยโ์สมเกาหล-ีพระราชวงัเคยีงบกกุง-หอคอย N SEOUL TOWER   
   ดวิตีฟ้ร-ีชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 

น าท่านเดนิทางไปยังศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง น าท่านเรียนรูก้ารท าผลติภัณฑ์ทีส่กัดจาก 

น า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมันที่อุดตันในเสน้
เลอืด และรักษาสมดุลในร่างกาย น าท่านสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (Seaweed Museum) 
ซึง่ท่านจะไดเ้รยีนรูก้ารท าสาหรา่ยของชาวเกาหล ีประวัตคิวามเป็นมาและความผูกพันทีช่าว

เกาหลีมีต่อสาหร่าย ไดน้อกจากนี้ทีน่ี่ยังมบีรกิารถ่ายรูปเป็นที่ระลกึและเก็บภาพแห่งความ
ประทับใจในชุดฮนับก ซึง่เป็นชุดประจ าชาตขิองเกาหลีอีกดว้ย น าท่านไปยัง ศูนยโ์สม

เกาหล(ีGINSEN CENTER) สมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบทางเดนิอาหาร 
ปอด ท าใหร้า่ยกายสดชืน่ และเพิม่พละก าลัง มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบ ารงุหัวใจ โลหติ
จาง เบาหวาน ความดันโลหติสูง ความเครียด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกัน

มะเร็ง  
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูไกตุ่น๋โสม (SAMGYETANG) (7) 

น าท่ าน เที่ ย วชมพระราชว ัง เคียงบกกุ ง 
(Gyeongbok Palace) เป็น 1 ใน 5 พระราชวัง

หลวงเก่าแก่กว่า 600 ปี ค าว่าเคียงบกกุงนั้น
หมายถึง  พระ ราชวั งแห่งพรที่มีแสงสว่ าง 
พระราชวังเคยีงบกกุงนัน้ขึน้ชือ่ว่าเป็นพระราชวัง

ไมโ้บราณที่มีขนาดใหญ่มีความเก่าแก่และ
สวยงามที่สุด  เ ป็นทั ้งสัญลักษณ์และแหล่ง

ท่องเที่ยวยอดฮติของกรุงโซล จากนั้นน าท่านสู่

ความโรแมนตกิ ณ หอคอยเอ็นโซล(N Seoul Tower) (รวมค่าข ึน้ลฟิต)์ เป็นหนึ่งใน

แหลง่ทอ่งเทีย่วส าคัญของโซล เปิดใหเ้ขา้ชมเมือ่ ปี ค.ศ. 1980 เป็นหอคอยส าหรับชมเมอืง 
ตัง้อยู่ในกรุงโซล หรอืบางครัง้เรยีก หอคอยนัมซัน (Namsan Tower) เพราะตัง้อยู่บนภเูขา



  

 

 

นัมซนั เป็นหอคอยทีม่คีวามสงูจากฐานประมาณ 236.7 เมตร และไดร้ับการ renovate ใหมปี่ 

2005 จงึไดช้ือ่ใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ที่เพิม่ขึน้มานั้นย่อมาจาก new look หรือ 
รูปแบบใหม่ โดยมกีารปรับเปลีย่นและพัฒนาการต่างๆ ทัง้การใหแ้สงไฟทีห่ลากหลายและ

สวยงามขึน้ รวมถงึภายในทีต่กแต่งใหม่ โดยมรีา้นอาหารบนหอคอยทีจ่ะหมุนครบรอบทุกๆ 
48 นาท ีจดุไฮไลทท์ีพ่ลาดไมไ่ดเ้ลยเมือ่มาเทีย่ว Seoul Tower น่ันก็คอื สถานทีค่ลอ้งกญุแจ
ชือ่ดัง  Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชือ่วา่คูร่ักทีม่าคลอ้งกญุแจทีจ่ะมคีวามรักทีย่นืยาวไป

ตลอดกาล โดยทีจ่ะเขยีนขอ้ความหรอืชือ่ของคู่รักไวบ้นแมกุ่ญแจ แลว้น าไปคลอ้งไวก้ับราว
เหล็กบรเิวณฐานของ N Seoul Tower ยังเป็นสถานทีถ่า่ยท าละครเกาหลแีนวน่ารักๆเรือ่ง“กบั

ดักหัวใจยัยแม่มด” อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรอืคลอ้ง
กุญแจคู่รัก จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร(ีDUTY FREE) ทีน่ี่มรีา้นคา้

ปลอดภาษีชัน้น าทีใ่หญท่ีส่ดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนดิ อาท ิ
น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

จากนั้นน าท่านเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิง ย่านเมยีงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของ
สาวๆหลายคน หรอื สยามสแควรเ์กาหล ีตลาดนี้กา้วล ้าน าสมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีง

ดงแห่งนี้ พบกับสนิคา้วัยรุ่น อาท ิเสือ้ผา้แฟชั่นแบบอนิเทรน เครือ่งส าอางดังๆ ของเกาหลี 
พบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงอกีรปูแบบหนึง่ ซึง่เมยีงดงแหง่นี้จะมวัียรุน่หนุ่มสาวชาว
โสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าลา้นคนในแต่ละวัน และเป็นย่านที่เต็มไปดว้ยสตรทีฟู้ดหนา้ตาน่า

รับประทานมากมาย เชน่ ไกผ่ัดซอส คเยรันปัง ต๊อกบกกไีสช้สีทอด ปลาหมกึทอด ซฟีู้ดทอด 
หอยเชลลอ์บชสี กุง้เผาอบชสี ไกย่า่งเมยีงดง แพนเคก้สไตลเ์กาหล ีฯลฯ  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนูบุลโกก ิ(8) 
 พกัที ่DESIGN GANGNAM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

วนัที ่5 ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – กรุงเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นซุปเปอรม์ารเ์ก็ต บรกิารอุดง้รอ้นๆ (9) 

น าท่านเพลดิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซือ้ของ (ละลายเงินวอน) 
สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม 

ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื่องส าอางโสม หมอน
สขุภาพ กมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง(มามา่เกาหล)ี เป็นตน้  

 
 
 

 



  

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตอินิชอน  

11.15    ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดย สายการบนิ AirAsia X (XJ) 
  เทีย่วบนิที ่XJ701 ** ส าหรับเทีย่วบนินี้ ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ **  
15.15 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
 **ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองแพ็คเกจโรงแรม Test & Go เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR ** 

ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงของรฐับาลเกาหลรีว่มกบัการทอ่งเทีย่วเกาหล ีในนามของ
รา้นรฐับาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึอยากเรยีนชีแ้จง

ลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยู่กบัความพอใจของ
ลูกคา้เป็นหลกั และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 100 USD / ทา่น / รา้น 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่วเพิม่ 

31 พฤษภาคม-04 มถิุนายน 65 19,999 6,000 
07-11 มถินุายน 65 20,999 6,000 
14-18 มถินุายน 65 20,999 6,000 
21-25 มถินุายน 65 20,999 6,000 
28 มถินุายน-02 กรกฎาคม 65 20,999 6,000 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



  

 

 

05-09 กรกฎาคม 65 21,999 6,000 
12-16 กรกฎาคม 65 (วนัหยุด) 23,999 6,000 
19-23 กรกฎาคม 65 21,999 6,000 
26-30 กรกฎาคม 65 (วนัหยุด) 23,999 6,000 
02-06 สงิหาคม 65 21,999 6,000 
09-13 สงิหาคม 65 (วนัหยดุ) 23,999 6,000 
16-20 สงิหาคม 65 21,999 6,000 
23-27 สงิหาคม 65 21,999 6,000 
30 สงิหาคม-03 กนัยายน 65 22,999 6,000 
06-10 กนัยายน 65 22,999 6,000 
13-17 กนัยายน 65 22,999 6,000 
20-24 กนัยายน 65 22,999 6,000 
*** จอยแลนด ์ไมเ่อาต ัว๋เครือ่งบนิ ราคาทา่นละ 14,900 บาทตอ่ทา่น *** 

ราคาเด็ก Infant (อายไุมเ่กนิ 2 ปี): 10,000 บาทตอ่ทา่น 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิูรณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

อตัราคา่บรกิารนีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ 
กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม

เพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,500 บาท) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม RT-PCR ณ ประเทศเกาหลใีต ้ 
โดยมคีา่ใชจ้า่ยประมาณ ทา่นละ 80,000 วอน หรอืประมาณ 2,500 บาท 

 กรณีลงทะเบยีน K-ETA ไมผ่า่น  
ทางบรษิทัคดิคา่ด าเนนิการและคา่มดัจ าต ัว๋ ทา่นละ 3,500 บาท   

กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง 

ท ัง้จากทีด่า้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่

ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 50,000 วอน หรอื 1,500 บาท ตอ่ทา่น 

ขอเก็บคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ณ สนามบนิในวนัเช็คอนิ  
สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลจากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทปิ ในกรณีไมผ่า่นการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืง  

ในการเขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้                 
 
 



  

 

 

กรณีตอ้งการตดักรุป๊สว่นตวั กรุป๊เหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา 
ครูอาจารย ์ ธุรกจิขายตรง แพทย ์พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่
สถานทีข่อดงูาน กรุณาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคา
ใหใ้หมท่กุคร ัง้ 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ ตามรายการทีร่ะบ ุ(รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และธรรมเนียมเชือ้เพลงิ) 

 คา่สมัภาระน ้าหนักท่านละ 20 กก. (1 ช ิน้)  / ถอืขึน้เครือ่ง 7 กก. 
 คา่โรงแรมทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ดงัทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ดงัทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งการเดนิทางวงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 
บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ **คา่ประกันอบุัตเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้ับ

อบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัว
ของผูเ้ดนิทาง 

 คา่บรกิารนี้รบัเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 
 คา่ลงทะเบยีน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) เขา้ประเทศเกาหล ี

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศส าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศส าหรับชาวตา่งชาต ิทีไ่มไ่ดร้ับการงดเวน้วซีา่ 
 คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ หรอื 50,000 วอน/ท่าน ค่าทปิหัวหนา้
ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 คา่ใชจ้า่ยในการตรวจ RT-PCR กอ่นเดนิทาง 48 ชัว่โมง  
 ค่าตรวจ RT-PCR ที่สนามบินอนิชอน วันแรกที่ถึงเกาหลี ท่านละ 80,000 วอน หรอืประมาณ 

2,500 บาท 

   คา่ใชจ้า่ยในการตรวจ RT-PCR และกกัตวัในโรงแรมหลงัจากเดนิทางมาถงึประเทศไทย   

 
 

*กรณีใหท้วัรล์งทะเบยีน Test&Go และ Thai Pass ให ้ 
ทีพ่กัเป็นโรงแรม A-One หรอืเทยีบเทา่* 

(รวมรถรบั-สง่/RT-PCR 1 คร ัง้/รวมอาหารเชา้/รวมชุด ATK 1 กลอ่ง) 

อตัราคา่บรกิาร : พกัเดีย่วทา่นละ  3,999 บาท 
   : พกัคู ่หอ้งละ 6,999 บาท 
 
 

เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 



  

 

 

ทัวรน์ี้ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางขัน้ต ่า 25 ท่าน หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใิน

การเพิม่คา่ทัวร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลท์บนิภายในประเทศ
แต่มไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบล่วงหนา้ก่อนทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนัน้กรุณาสอบถาม

ยนืยันการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลท์บนิภายในประเทศทกุครัง้ 
 หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุ๊ปคอนเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตุการณ์
ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจากการคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการ

เดนิทางของท่าน หากท่านถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไม่
สามารถออกเดนิทางได ้ดังนัน้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวันเดนิทางใดๆ ได ้
ทัง้สิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยันจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้  

การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา 
หากท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวาม
จ าเป็นจะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบรษัิทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบรษัิทเสียหาย 

รวมถึงค่าเสียเวลาในการขาย อย่างนอ้ยที่สุดเท่าจ านวนเงินมัดจ า ทัง้นี้ทัง้นั้นใหเ้ป็นไปตาม
เงือ่นไขของบรษัิทฯ  

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย ( อพัเดต 15 มนีาคม 2565 )  

1. ผูเ้ดนิทางตอ้งตรวจ Test COVID-19 แบบ RT-PCR และมใีบรับรองผลการตรวจ (ภาษาอังกฤษ) ภายใน 

48 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง เพือ่น ามาใชใ้นการเช็คอนิบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคาทเ์ตอรส์ายการบนิ 

2. เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี / ตัง้ครรภ ์/ ผูส้งูอาย ุ65 ปีขึน้ไป ทีย่ังไมฉี่ดวัคซนี จะตอ้งเดนิทางพรอ้มผูป้กครอง

ทีฉี่ดวัคซนีครบ และตอ้งม ีRT-PCR TEST ใบรับรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง 

3. ผูท้ีห่ายจากโควดิแลว้ ตอ้งมใีบรับรองแพทยไ์มเ่กนิ 6 เดอืน (นับตัง้แตว่ันทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึวัน

เดนิทาง) (เป็นภาษาอังกฤษ) 

4. ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทางบรษิทัด าเนินการ

ลงทะเบยีนให ้(ควรเผือ่เวลาในการพจิารณาอยา่งนอ้ย 10-14 วนั) 

- ทางบรษัิทฯ จะท าการลงทะเบยีน K-ETA ให ้หลังจากไดร้ับเงนิคา่ทัวร ์หากลงทะเบยีนไมผ่า่น ทาง

บรษัิทคดิคา่ด าเนนิการและคา่มัดจ าตั ว ทา่นละ 3500 บาท 

- ทางบรษัิทฯ เป็นเพยีงตัวแทนในการลงทะเบยีน ตามขอ้มลูทีท่า่นใหม้าเทา่นัน้ หากไมผ่า่นการอนุมตั ิ

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้

- การลงทะเบยีน K-ETA เป็นสว่นนงึในการคัดกรองคนเขา้ - ออกเกาหลเีทา่นัน้ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง

อาจจะมกีารคัดกรองอกีครัง้ การท า K-ETA ไม่ไดเ้ป็นการการันตวี่าจะตอ้งผ่านดา่น หากไม่ผ่านดา่น

ตรวจคนเขา้เมอืงก็ไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืไดท้กุกรณี 

เอกสารทีต่อ้งเตรยีม คอื ส าเนาพาสสปอรต์ทีม่อีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน รูปถ่ายพืน้หลังสขีาว 

ขนาด 2 นิว้ และขอ้มลูสว่นตัวทีต่อ้งใชใ้นการกรอกขอ้มลู 

5. ลงทะเบยีน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)  

 

ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเกาหลจีะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้ อย่างนอ้ย 14 วนั ก่อนการเดนิทาง 

และเข็มลา่สุดทีฉ่ดีตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอื 180 วนั จงึจะสามารถเขา้ไปทอ่งเทีย่วเกาหลใีตไ้ด ้**

ผูท้ ีไ่ดร้บัการฉีดวคัซนีสองชนดิทีแ่ตกต่างกนัจะถอืว่าไดร้บัการฉีดวคัซนีครบถว้น** และเมือ่

เดนิทางถงึประเทศเกาหล ีตอ้งท าการตรวจ RT-PCR ทีป่ระเทศเกาหล ีภายใน 24 ชม. โดยผล

ตรวจเป็นลบ จงึจะสามารถเดนิทางทอ่งเทีย่วได ้

 



  

 

 

การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหค้รบถว้น 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาต)ิ 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดนิทาง 

(Vaccinated Certificateและ International Vaccinated Certificate) 

4. ประกันสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศ 

5. เอกสารจากการลงทะเบียนผ่านการอนุมัตริะบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) 

(จากทางบรษัิทด าเนนิการลงทะเบยีนให)้   

 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน Thailand Pass (บรษัิทด าเนนิการให)้ เอกสารตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 

ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้ับ Thailand Pass QR 

Code ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

 

ข ัน้ตอนที ่3 : เม ือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1.  แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Codeตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 

2.  ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3.  ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ัฐบาลก าหนด Test and Go (TG) เงือ่นไข ดังนี้ 

- เมือ่เดนิทางถงึสนามบนิทีไ่ทย มรีถโรงแรมมารับไปทีโ่รงแรม 

- รับการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR รอผลตรวจฯ ในหอ้งพัก 

- เมือ่ผลตรวจฯ เป็นลบ สามารถเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม และเดนิทางกลับได ้

- วันที่ 5 นับจากวันที่ถงึไทย ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ ATK ดว้ยตัวเองและรายงานผลในแอป

พลเิคชนั หมอชนะ 

 

เง ือ่นไขการจอง การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ 
 กรุณาเตรยีมเงนิมดัจ าท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่จอง 2-3 วัน กรุณาสง่ส าเนา

หนา้พาสปอรต์และเอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น Vaccinated Certificate และ International 
Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพรอ้ม) กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 30 วัน 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  
 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ท่านควร

จัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของคา่ที่
พักและตั วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ั่ง ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) [หากไม่สง่ส าเนาหนังสอื
เดินทาง (Passport) มาให ้ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายอันเกดิจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั วเครือ่งบนิทัง้สิน้ 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีก่่อนออก
บัตรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายที่

เกดิขึน้ 
 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและ



  

 

 

ครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 
(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเง ือ่นไของสายการบนิ) 

 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบ 
และไมค่นืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจ

คนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 

21 วัน กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับชว่งพเีรยีดวันที่
เดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 
หมายเหต ุ

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ได้
อยา่งนอ้ย 25 ทา่น ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 ในกรณีท่านเดนิทางมาถงึสถานที่นัดพบชา้กว่าเวลานัดหมายเกนิกว่า 1 ชั่วโมง ดว้ยเหตุอันใดก็
ตามแต ่ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นสละสทิธกิารเดนิทาง และไมต่ดิใจเรยีกรอ้งขอเงนิคนืใดๆ ทัง้สิน้  

 ตั วเครื่องบนิเป็นตั วราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ไม่

สามารถน ามาเลือ่นวันเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ

ตา่งๆ  

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่
ระบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ

ผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับ
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

 กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง Triple โรงแรมมหีอ้ง Triple ไมเ่พยีงพอ 
ขอสงวนสทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู่ และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่  

 บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิยั

จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดร้ับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละอุบัตเิหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การล่าชา้จากสาย

การบนิ การปิดดา่นเขา้-ออกเมอืง การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ เป็นตน้ 
 หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วในบางรายการ ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะ

ค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทสแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้  

 หากเกดิทรัพยส์นิสญูหายจากการโจรกรรมหรอืเกดิอบุัตเิหตุสญูหายทีเ่กดิจากความประมาณของตัว

นักทอ่งเทีย่วเอง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธคิวามรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้   



  

 

 

 หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน บรษัิทฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลอืไม่

ถงึและไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้
 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่

เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ  

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเง ือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 

 

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน K-ETA  
1 .ชือ่ – นามสกลุ ตามหนา้หนังสอืเดนิทาง (ภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
............................................................................................................................................ 

  
2. หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ** ไฟล ์JPG เทา่นัน้ **  //  ** หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 

เดอืน ** // ** รปูภาพหนังสอืเดนิทางตอ้งชดัไมเ่บลอ สามารถมองเห็นขอ้มลูครบถว้น ** 
 

3. เบอรโ์ทรศัพทท์ีส่ามารถตดิตอ่ได ้................................................................. (เบอรข์องลกูคา้) 

   อเีมลของลกูคา้ ...........................................................  
   (การลงทะเบยีนจอง PCR ทีเ่กาหลใีชเ้มล 1 เมล ตอ่ 1 คน) 

4. แจง้รายละเอยีดขอ้มลูการเดนิทางไปตา่งประเทศ  
เคยไปเกาหลหีรอืไม ่                ไมเ่คย               เคย    .................. ครัง้  

 
เดนิทางเพือ่ ...................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 
เคยไปประเทศอืน่ทีไ่มใ่ชเ่กาหลหีรอืไม ่                ไมเ่คย                  เคย    .................. ครัง้ 

เดนิทางเพือ่ ...................................................................................................................... 
(เคย/ไมเ่คย กรณุาแจง้รายละเอยีดการเดนิทาง – เดนิทางไปประมาณกีค่รัง้และเดนิทางไปท าอะไร) 
 

5. แจง้อาชพี ณ ปัจจบุันของทา่น (กรณุาแจง้ขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
5.1 อาชพี ณ ปัจจบุัน............................................................................................ 

5.2 รายไดโ้ดยประมาณ/เดอืน  ............................................................................... 
5.3 ชือ่สถานทีท่ างาน ณ ปัจจบุันหรอืชือ่ของนายจา้ง 

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

........................................................................................................................ 
5.4 เบอรต์ดิตอ่ของสถานทีท่ างาน หรอืนายจา้ง ........................................................ 

6. ผูร้ว่มเดนิทางของทา่น (กรณุาแจง้ขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
ชือ่-สกลุ...................................................................................................................... 

วันเดอืนปีเกดิ(ค.ศ.)....................................................................................................... 
เบอรต์ดิตอ่ของผูร้ว่มเดนิทาง........................................................................................... 

ความสมัพันธ.์............................................................................................................... 
7. รปูถา่ยหนา้ตรง พืน้หลังสขีาว ** ขนาดไมเ่กนิ 700x700 PIXELS หรอื 2x2 นิว้ ไฟลร์ปูถา่ยทีส่ง่ใหท้าง
บรษัิท ตอ้งเป็นไฟล ์JPG หรอื JPED เทา่นัน้ ** 

 



  

 

 

** รบกวนสง่เอกสารทัง้หมดใหแ้กเ่จา้หนา้ทีท่ันท ีหลงัจากทีช่ าระเงนิ เนื่องจากเอกสาร  
K-ETA จะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการพจิารณา ** 
** ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการท าเอกสารตามควิทีไ่ดรั้บเอกสารจากลกูคา้เทา่นัน้ **   
** หากขอ้มลูทีล่กูคา้แจง้มามคีวามผดิพลาดหรอืตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มลูทีแ่จง้เจา้หนา้ทีม่า 
จะตอ้งด าเนนิการกรอกเอกสารใหมท่ัง้หมด ไมส่ามารถแกไ้ขขอ้มลูในระบบ K-ETA ได ้**  

** กรณุาใหข้อ้มลูตามความเป็นจรงิเทา่น ัน้ ** 
เอกสารในการลงทะเบยีน 

1. หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีเ่หลอือายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน มหีนา้ว่างคู่ที่
ยังไม่ประทับตรา 2 หนา้ขึน้ไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด แสกนภาพเป็น JPG หรอื 
JPED เทา่น ัน้ 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 3 เดอืน แสกนภาพ
เป็น JPG หรอื JPED เทา่น ัน้ 

 


