
 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

2 สนามบนิอนิชอน – นัมซาน ทาวเวอร ์– คลองชองกเยชอน    
GRAND PALACE HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า 

3 
เมอืงยงอนิ – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ – กรุงโซล – โรงเรยีนสอนทํากมิจ ิ 

COSMETIC SHOP – ผลติภณัฑน้ํ์ามนัสน – ย่านเมยีงดง 
   

SKYPARK MYEONGDONG 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

4 
หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง – พระราชวงัเคยีงบก – ร้านโสม – ศูนย์สมุนไพรโสม  

ศูนยฮ์อตเกนามู  – ดวิตี้ฟร ี– ฮงแด 
   

SKYPARK MYEONGDONG 

HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

5 

พลอยอเมทิส  – เมือ งพาจู  – ห มู่บ้านโพรวองซ์พาจู  – Dirty Trunk Cafe  

Malddong Donut – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต  – สนามบินอินชอน  

สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย 
    



 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู  

 

22.00 นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวย

ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

 

Day2 สนามบินอินชอน – นัมซาน ทาวเวอร ์– คลองชองกเยชอน

 

01.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบนิ ASIANA AIRLINES เท่ียวบินท่ี OZ 742 

09.10 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน  

 

 สำคัญโปรดอ่าน : หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง จะต้องทำการตรวจ RT-PCR ท่ีประเทศเกาหลี ซึ่งเป�นไปตามนโยบาย

และระเบียบการเข้าประเทศของเกาหลี โดยข้ันตอนน้ีอาจใช้เวลาในการรอผล 3 – 5 ชั่วโมงโดยประมาณ และมีค่าใช้จ่าย

เพ่ิมเติมประมาณท่านละ 80,000 วอน  

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

จากน้ันนำท่านไปยังหน่ึงในทาวเวอร์ท่ีมีวิวท่ีสวยท่ีสุดในเอเชีย นัมซาน ทาวเวอร์ (Namsan 

Tower) ต้ังอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 

เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพ้ืนดิน ไม่ว่าจะเป�นช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืน หรือฤดูกาล

ไหนๆ ก็ยังได้รับความนิยมเสมอมา ท้ังจากนักท่องเท่ียวและคู่รักชาวเกาหลี เพราะเป�นจุดชม

วิวท่ีมองเห็นวิวท่ัวท้ังกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป�นอีกสถานท่ีสุดแสนโร

แมนติกแห่งหน่ึงท่ีคู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด 



 

 

 
 

นอกจากน้ียังมีไฮไลท์สำคัญของกรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอินคือ สถานท่ีคล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony 

ท่ีมีความเชื่อว่า คู่รักท่ีมาคล้องกุญแจท่ีน่ีจะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล *ไม่รวมกุญแจและค่าข้ึนลิฟท์ประมาณท่านละ 11,000 วอน 

นำท่านเดินทางไปยัง คลองชองกเยชอน เป�นลำธารท่ีไหลผ่านใจกลางกรุงโซลซึ่งเป�นพ้ืนท่ีพักผ่อนหย่อนใจท่ี

ทันสมัย และเป�นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม สำหรับนักท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศ เมื่อมา

เยือนยังกรุงโซล 

ค่ํา บรกิารอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั GRAND PALACE HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

Day3 เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  – กรุงโซล – โรงเรียนสอนทํากิมจิ  – COSMETIC SHOP – 

ผลิตภณัฑ์น้ํามนัสน – ย่านเมียงดง 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

 

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน ซึ่งเป�นท่ีต้ังของสวนสนุกกลางแจ้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่า

เป�นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ต้ังอยู่ท่ามกลางหุบเขาประกอบไปด้วยโซนต่างๆ ดังน้ี Global Fair, Magic Land, European 

Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านก้าวผ่านประตูเข้าไปในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยท่ีตกแต่ง 



 

 

 
 

ด้วยสถาป�ตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวันออกและอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเข้ากันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ท่ี Magic Tree ต้นไม้แฟนตาซี

ขนาดใหญ่ท่ีจะเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาลต่างๆ ถือเป�นอีกจุดแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเท่ียว  

ใครชอบเครื่องเล่นหวาดเสียวต้องห้ามพลาดเด็ดขาด สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป�น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) ท่ี

เร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 2 รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เครื่องเล่นท่ีจะหมุนๆ เหว่ียงๆ ให้หัวใจเต้นรัวกับความสูงเกือบ 20 เมตรจาก

พ้ืนดิน! ดับเบิ้ลร็อกสป�น (Double Rock Spin) ท่ีจะหมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบบนอากาศด้วยความสูงท่ีแทบกลั้นหายใจ เรือเหาะไวกิ้ง 

(Columbus Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจ้าเรือเหาะยักษ์ท่ีจะเหว่ียทุกคนข้ึนไปสูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลค์ท่ี

พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งน้ี รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไม้ท่ีสูงชันเป�นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมีความชันถึง 77 องศา 

และว่ิงด้วยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ชั่วโมง  



 

 

 

 

พักเหน่ือยจากเครื่องเล่นหลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสัตว์มากมาย โซน Zootopia หน่ึงในสวนสัตว์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี มีสัตว์มากกว่า 

2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธ์ุ พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ข้ึนไปบนรถบัสซาฟารเีพ่ือใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์ป่าย่ิงข้ึน

อย่างโซน Safari World พบกับสัตว์ท่ีน่าเกรงขามอย่างสิงโตเจ้าป่า เสืออันดุร้าย และหมีตัวใหญ่ท่ีอาจจะโผล่มาทักทายคุณได้ทุกเมื่อ 

ตะลุยเข้าไปในโซน Lost Valley ต่ืนเต้นไปกับการน่ังรถสะเท้ินน้ำสะเท้ินบก พร้อมเพลิดเพลินกับการชมสัตว์ต่างๆ ท่ีเดินเล่นอย่าง

อิสระ ถ้าโชคดีอาจจะได้พบกับสัตว์เหล่าน้ีมาขอขนมกินถึงหน้าต่างรถเลยทีเดียว 



 

 

 
 

เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสัตว์โลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา สวนดอกไม้สี่ฤดู เดินชมสวนดอกไม้ท่ีกำลังออกดอกบานสะพรั่ง

อวดสีสัน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธ์ุดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบท่ีหลากหลายตลอดท้ังป� (ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) ด้วยสีสันท่ีสด

ของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยมอย่างมาก ท่านไม่ควรพลาดท่ีจะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป�นท่ีระลึก รวมท้ัง

ยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน  

 ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนมีนาคม - มิถุนายน จะสามารถชมสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ  

 ในช่วงฤดูร้อน ประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม จะสามารถชมสวนดอกลิลลี่ 

 ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนกันยายน - ตุลาคม จะสามารถชมสวนดอกเบญจมาศ 

 

 

 

 

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวป��งย่างสไตล์เกาหลี เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไม่อ้ัน 

 

นำท่านไปเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิของชาวเกาหลีท่ี โรงเรียนสอนทำกิมจิ เป�นอาหารเกาหลีประเภทผักดองท่ีอาศัยภูมิป�ญญาก้น

ครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยท่ัวไปจะเป�นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และ

ยังนำไปปรุงเป�นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ป�จจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่จะมีรสเผ็ดและเปรี้ยว  



 

 

จากน้ันนำท่านแวะช้อปท่ีร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพ่ือเลือกซื้อกลับไปเป�นของ

ฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป�นสกินแคร์บำรุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ท่ีเป�นสินค้าหลักของ

ทางร้าน ไม่ว่าจะเป�นครีมหอยทาก ครีมน้ำแตก ครีมขัดข้ีไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป�นต้น และยังมีสินค้าอ่ืนๆ อาทิเช่น ครีมว่านหาง

จระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ 

 

นำท่านเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ท่ีสกัดจาก ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษา

สมดุลในร่างกาย 

 

 

 



 

 

จากน้ันนำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป��ง ย่านเมียงดง (Myeongdong Market) แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ

สยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งน้ีจะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ำหอม เครื่องสำอางค์ท้ังแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดี

เพลง รูปดารา และศิลป�นเกาหลี หรืออะไรท่ีวัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากท่ีตลาดน้ี อาทิเช่น ร้านเครื่องสำอางค์ค์ท่ีคุ้นหูคนไทยท่ีไม่

ว่าจะเป�น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องสำอางค์ค์จะถูกกว่าประเทศไทย

ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป�นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้า

หลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป�นต้น  

จุดแนะนำ “เมียงดงสตรีทฟู้ด” มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป�น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนม

ไข่หรือเครันป�ง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบ

ไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวท่ีข้ึนชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูน้ีมีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมท่ีในตลาดเมียงดง 

บะหมี่ดำจาจังมยอน หน่ึงในเมนูสุดฮิตท่ีเห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ท่ัวไปในเมืองไทย แต่ของ

ท่ีน่ีจะมีไส้กรอกเพ่ิมเข้ามาอีกหน่ึงชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลอื เป�นต้น แต่หากคนท่ีชอบของหวานก็

จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมท่ีกดมาใส่โคนน้ันสูงถึง 2 ฟุต 

 

 
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู คัมจาทัง หรือ ซุปกระดูกหมูมันฝรั่งเกาหลี 

ท่ีพัก SKYPARK MYEONGDONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 

 

 
 

Day4 หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง – พระราชวงัเคียงบก – ร้านโสม – ศนูยส์มุนไพรโสม – ศนูยฮ์อตเกนามู  

            ดิวต้ีฟรี – ย่านฮงแด 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากน้ันนำท่านไป หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง (Ikseon Dong Hanok Village) หมู่บ้านฮัน

อกเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในกรุงโซล มีกลิ่นอายความเป�นเกาหลีโบราณ และเป�นย่านเก่าแก่ท่ี

อาจจะใหม่สำหรับใครหลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ ร้านอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงท่ีซ่อนตัว

อยู่ในตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดินลัดเลาะจากแถวย่านอินซาดงมาได้ มีท้ังร้านอาหาร

เกาหลี ร้านบิงซู ร้านน่ังชิล ร้านพิซซ่า ท่ีตกแต่งได้อย่างมีสไตล์ เหมาะสำหรับชาวโซเชียลท่ี

ชอบอัพรูปสวยๆ ไฮไลท์ของย่านน้ีจะเป�นคาเฟ่ดอกไม้ชื่อร้าน มาดัง หน้าร้านจะเป�นมุมยอดฮิต

ท่ีคนนิยมมาถ่ายรูป เพราะสีสันสดใสสวยงามของดอกไม้  

 



 

 

 

จุดแนะนำขายมันดูชื่อดัง (เกี๊ยวน่ึงเกาหลี) ชื่อร้าน “ชางฮวาดัง” ต้ังอยู่

ตรงหัวมุมถนน ซึ่งจะมีคนต่อคิวรอเยอะมากๆ  

 

 

 

 

 

 
 

จากน้ันนำท่านชมความย่ิงใหญ่ของ พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอนท่ีต้ังอยู่ใจ

กลางกรุงโซล ซึ่งเป�นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีใครมาเกาหลีเป�นครั้งแรกต้องไม่พลาดท่ีจะแวะมาเยือน ด้วยฉากหลังของพระราชวังน้ัเป�นภูเขาพูกักซาน 

ทำให้ดูย่ิงใหญ่อลังการเป�นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป�น The Grand Palace ของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ มีสถาป�ตยกรรมท่ีน่าสนใจคือ พระที่น่ังคึ



 

 

นจองวอง เป�นพระท่ีน่ังท่ีกษัตริย์ใช้ออกว่าราชการและเป�นท่ีทรงงาน ภายในพระท่ีน่ังไม่สามารถเข้าไปชมได้ แต่สามารถถ่ายภาพจากด้าน

นอกได้ *กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไม่เป�ดทำการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการทดแทนเป�น พระราชวังชางด็อกกุง  

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี้ หรือ ไก่ผักซอสพริกเกาหลี 

  

 จากน้ันนำท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรท่ีช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ 

และเพ่ิมพละกำลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง  

จากน้ันพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ต้นไม้ชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ำทะเล 50-800 

เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา 

 จากน้ันนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี ท่ีร้านค้าปลอดภาษีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป�น 

น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นา�ิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสินค้าแบรนด์อ่ืนๆ อีกมากมาย โดยชั้นใต้ดินจะเป�น

สินค้าแบรนด์หรู และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, 

MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป�นต้น ในส่วนของชั้นท่ี 1 เป�นช็อป CHANNEL และนา�ิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, 

HERMES, OMEGA, TISSOT เป�นต้น ชั้น 2 เป�นช็อป MCM ชั้นท่ี 3 เป�นโซนเครื่องสำอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป�นแบรนด์ 

SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป�นต้น ชั้น 4 

จะเป�นสินค้าแบรนด์เนมอ่ืนๆ และชั้นท่ี 5 จะเป�นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร 

 



 

 

 
 

จากน้ันเดินทางต่อไปยัง ย่านฮงแด (Hongdae Street) เป�นย่านท่ีอยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงานศิลปะท่ีส่วนใหญ่เป�น

ศิลปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพ้ืนท่ีของถนนป�กัสโซ่ท่ีข้ึนชื่อของย่านน้ี นอกจากน้ันท่ีน่ียังมีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตาม

ตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ท่ีน่ีเป�นสีสันของกรุงโซลท่ีนักท่องเท่ียวนิยมมาท่องเท่ียวไม่ขาดสายท้ังกลางวันและกลางคืน 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพ่ือไม่เป�นการรบกวนเวลาช้อปป��งของท่าน 

ท่ีพัก SKYPARK MYEONGDONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day5 พลอยอเมทิส – เมืองพาจู – หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู – Dirty Trunk Cafe  Malddong Donut – ละลายเงิน

วอน ซุปเปอรม์ารเ์กต็ – สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศไทย 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นำท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป�นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีต้ังแต่สมี่วงอ่อนเย็น

ตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทำเป�นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาจู 

(Paju) หน่ึงในเมืองของจังหวัดคย็องกี ซึ่งเป�นเมืองเล็กๆ นอกกรุงโซล 

 



 

 

 นำท่านเย่ียมชม หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู (Paju Provence Village) เป�นหมู่บ้านท่ีมีสีสันสดใส หลากสีจนเราคุ้นเคย และรู้จักกันดีใน

นามของ “หมู่บ้านสีลูกกวาด” ภายในหมู่บ้านประกอบไปด้วยร้านค้าเล็กๆ ท่ีมีสีสันรวมตัวกันจึงทำให้หมู่บ้านแห่งน้ีเปรียบเสมือน

หมู่บ้านแห่งเทพนิยายจึงเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างย่ิง รวมถึงยังสามารถช้อปป��งได้อีกด้วย 

 

จุดแนะนํา “Maison Objet” เป็นแหล่งรวมสนิคา้เครื่องครวัทัง้หมดตัง้แต่

จานเลก็ ๆ น่ารกัไปจนถงึหมอ้ กล่องอาหาร และขวดน้ําทรมัเลอร ์

 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออก

หวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนำหมูลงในกระทะพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทาน

พร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย 

 

นำท่านเดินทางไปยัง เดอต้ีทรัง (Dirty Trunk) เป�นคาเฟ่ท่ีได้รับความนิยมอย่างมากในโซเชียลมีเดียและได้รับการยอมรับว่าเป�นร้าน

กาแฟท่ีต้องไปของเมืองพาจู การตกแต่งภายในเหมือนเป�นโรงงานสมัยก่อน และเพดานท่ีสูงทำให้รู้สึกถึงความสง่างามจากทางเข้า ตู้ขนม



 

 

หวานและพ้ืนท่ีครัวท่ีมีแสงสว่างสวยงามมีความสะดุดตาเป�นอย่างมาก และมีท่ีน่ังและโซฟาท่ัวท้ังบริเวณร้าน ทำให้คาเฟ่แห่งน้ีมี

บรรยากาศท่ีอบอุ่นและเป�นกันเอง 

 

  

 

หลังจากน้ันนำท่านไปยัง คาเฟ่โดนัท หรือ Malddong Donut หากใครท่ีเป�นสายคาเฟ่ตัวยงแล้วละก็ ต้องห้ามพลาดเลยกับ 

‘Malddong Donut Dessert Town’ คาเฟ่ขนมหวานท่ีติดอันดับคำค้นหาในเว็บไซต์ชื่อดังของเกาหลีอยู่ในตอนน้ี เป�นคาเฟท่ีสวยงาม

แปลกตามาก เพราะการจัดตกแต่งสีสันสดใสท้ังภายในและภายนอกร้านท่ีเป�นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร อีกท้ังยังเป�นแหล่งรวมขนมหวาน

นานาชนิด ไม่ว่าจะเป�น เค้ก เบเกอรี่ ไอศกรีม โดนัท เครื่องด่ืมหลายชนิด ฯลฯ 

นำท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียล

ช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม และยังมี

กิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป�นต้น 

 



 

 

 
 

 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ 

19.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ 741 

23.10 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทวัรเ์ดก็/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 

ตัว๋เครื่องบิน 

ราคา 

ห้องพกัเด่ียว 

15 – 19 มถิุนายน 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

 

อตัราค่าบรกิารสําหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 

อตัราค่าบรกิารไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ และหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท 

 

ลงทะเบียนให้ครบ 4 ขัน้ตอน 

 ขัน้ตอนท่ี 1 ลงทะเบียน K-ETA โดยชาํระค่าธรรมการลงทะเบียนเพ่ิม ท่านละ 1,000 บาท  

 ขัน้ตอนท่ี 2 ลงทะเบียน Q-CODE  

 ขัน้ตอนท่ี 3 ลงทะเบียนตรวจ PCR ท่ีเกาหลี โดยชาํระค่าบริการเพ่ิม ท่านละ ประมาณ 80,000 วอน 

 ขัน้ตอนท่ี 4 ลงทะเบยีน THAILAND PASS โดยไมร่วมค่าแพค็เกจ Test & Go หากลูกค้าสนใจให้ทาง

บริษทัทาํจองให้ ทางบริษทัขอแนะนําแพค็เกจ โรงแรมโนโวเทล สยาม สแควร ์
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

** สั่งซ้ือซิมกับเราสะดวกไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก รอรับได้เลยที่สนามบิน ** 

 

สำหรับซิมอินเตอร์เน็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเล่นเน็ตในประเทศโซนเอเชีย ไม่ว่าจะเป�น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน 

จีน สิงคโปร์ พม่า อินโดนีเซีย โดยมี DATA ให้ใช้งาน 4GB สามารถใช้งานได้ต่อเน่ืองสูงสุด 8 วัน หากท่านใดสนใจสั่งซ้ือซิม สามารถสั่งซ้ือได้กับ

ทางเจ้าหน้าที่ และชำระเงินพร้อมมัดจำค่าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 

 



 

 

 

สําคญัโปรดอ่าน 

1. กรุณาทําการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พร้อมชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และชําระส่วนที่เหลือ 

21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ต้องชําระค่าทวัรเ์ตม็จํานวน 100% เท่านัน้ 

2. อตัราค่าบรกิารน้ี จําเป็นต้องมผีูเ้ดินทาง จํานวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจํานวนทีกํ่าหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะได้ออกเดินทาง 

ตามความต้องการ) 

3. ท่านทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทําการออกบตัร

โดยสาร เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนําจาก

เจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะนําเท่านัน้ 

4. นักท่องเที่ยวทีต่้องการเดินทางโปรแกรมขา้งต้นควรทําการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซ่ีาหมู่คณะก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 

วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งต้น ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซ่ีาประเภทอื่นซึ่งอาจมค่ีาใช้จ่าย

เพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเที่ยวไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมค่ีาทําความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ ถ้าม ี

(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีที่ภาครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขี้อกําหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทุกประเภท ผู้เดนิทาง

ต้องรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนน้ีดว้ยตวัท่านเอง ถ้าม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

7. ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลใีต้ รว่มกบัการท่องเทีย่วเกาหลใีต้เพื่อโปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรฐับาล คอื สมุนไพรโสม สมุน

ไพรฮอตเกนามู น้ํามนัสน ศูนยเ์ครื่องสําอางค ์(คอสเมตคิ) พลอยอเมทสิ และรา้นคา้ปลอดภาษ ี(ดวิตี้ฟร)ี ซึ่งจําเป็นต้องระบุไวใ้น

โปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจําเป็นต้องรบกวนทุก

ท่านแวะชม หากประสงคจ์ะซื้อหรอืไม่ซื้อขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 
 

7.1 ทวัรค์รัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลูกคา้ต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไม่

ลงร้านช็อปป้ิง เช่น ร้านโสม/ฮอกเกนามู/น้ํามนัสน/เครื่องสําอางค์คอสเมติค/พลอยอเมทิส ทางบรษิัทจะคดิค่า

ดําเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD ต่อท่าน 

 

ขอ้มูลการเตรยีมตวัในการเดนิทางเขา้-ออกประเทศไทยและประเทศเกาหล ี(มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 15 มนีาคม 2565) 

 

 การเตรยีมตวัก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย 

1. ลงทะเบยีนผ่านระบบ K-ETA (ทางบรษิทับรกิารการลงทะเบยีนให)้  

o เอกสารประกอบการลงทะเบยีน K-ETA 

 สําเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง (หน้าแรกที่มรีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ (รูปถ่ายจากมอืถอืไม่

สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าว่างไม่ตํ่ากว่า 

2 หน้า 



 

 

 รูปถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 น้ิว ฉากหลงัต้องเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน โดยสแกนไฟล์เป็น

รูปภาพ 

2. เอกสารใบรบัรองผลตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึ่งถูกรบัรองภายใน 48 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง  

o สําหรับเด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และสตรมีีครรภ์ ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จะต้อง

เดนิทางพรอ้มผู้ปกครองทีฉี่ดวคัซนีครบ และตอ้งมใีบรบัรองผลตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึ่งถูกรบัรอง

ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง) 

o สําหรบัผูท้ีเ่คยไดร้บัเชือ้ COVID-19 จะต้องมเีอกสารใบรบัรองทีร่ะบุผลว่าไม่พบเชือ้ COVID-19 และใบรบัรองต้อง

มอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน นับตัง้แตว่นัทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึ ณ วนัทีเ่ดนิทาง โดยเอกสารต้องเป็นภาษาองักฤษ  

** ทัง้น้ีผูเ้ดนิทางจะต้องทําการส่งข้อมูลในขอ้ 2 มาให้ทางบรษิัทในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อทําการลงทะเบียน Q CODE 48 

ชัว่โมงก่อนการเดนิทาง ** 

3. ลงทะเบยีน Q CODE (ทางบรษิทับรกิารการลงทะเบยีนให)้ 

o เอกสารประกอบการลงทะเบยีน Q CODE 

 สําเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง (หน้าแรกที่มรีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟล์เป็นรูปภาพ (รูปถ่ายจากมอืถอืไม่

สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าว่างไม่ตํ่ากว่า 

2 หน้า 

 รูปถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 น้ิว ฉากหลงัต้องเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน โดยสแกนไฟล์เป็น

รูปภาพ 

 เอกสารใบรบัรองผลตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึ่งถูกรบัรองภายใน 48 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง  

4. ลงทะเบยีนตรวจ PCR ทีเ่กาหล ี(ทางบรษิทับรกิารการลงทะเบยีนให)้ 

5. ลงทะเบยีน Thailand Pass (ทางบรษิทับรกิารการลงทะเบยีนให)้  

o เอกสารประกอบการลงทะเบยีน Thailand Pass 

 เอกสารการจองแพก็เกจ Test & Go  

** ในกรณีทีลู่กคา้จองแพก็เกจ Test & Go จะตอ้งทําการส่งขอ้มูลการทําจองใหก้บับรษิทัเพื่อทําการลงทะเบยีนให ้** 

 เอกสารรับรองการฉีดวคัซีนครบถ้วน ตามข้อกําหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง 

(Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate) 

** ผูเ้ดนิทางจะต้องได้รบัวคัซนีครบโดส รวมถึงผู้ที่ได้รบัวคัซีนสองชนิดแตกต่างกนั แลว้อย่างน้อยก่อนวนัเดินทาง 14 วนั 

และเขม็ล่าสุดทีฉี่ดไม่เกนิ 6 เดอืนหรอื 180 วนั ในการเขา้ประเทศเกาหล ี** 

ตวัอย่างการรบัวคัซนี  ทีส่ามารถเดนิทางได ้   

เขม็ที ่1 Pizer/หรอืยีห่อ้อื่นๆ 

  เขม็ที ่2 Pizer/หรอืยีห่อ้อื่นๆ 

เขม็ที ่3 Moderna/หรอืยีห่อ้อื่น ไดร้บัวคัซนีล่าสุด วนัที ่25 ธนัวาคม 2564  

(นับจากวนัเดนิทางแลว้มอีายุไม่เกิน 6 เดือน หากมอีายุการรบัวคัซีนเกนิจะต้องทําการรบัวคัซีนใหม่

อกีครัง้โดยทีเ่ขม็ล่าสุดจะต้องฉีดก่อน 14 วนัเดนิทาง) 

 



 

 

 

แบบสอบถามข้อมูลเพ่ือการกรอกลงทะเบียน K-ETA 

!!! ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด !!! 

 

1. ช่ือ-นามสกุล ป�จจุบัน ตามหน้าหนังสือเดินทาง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)............................................................................ 

2. วัน-เดือน-ป�เกิด................................................................................................................................................................... 

3. เพศ        ชาย          หญิง 

4. สถานภาพ     โสด     สมรส          หย่า          หม้าย          แยกกันอยู่          มีบุตรร่วมกัน  

5. หมายเลขบัตรประชาชน..................................................................................................................................................... 

6. หมายเลขพาสปอร์ต.............................................วนัท่ีออก..............................วันหมดอายุ............................................... 

7. เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................อีเมล์............................................(หากไม่มีกรุณาระบุของคนในครอบครัว/เพื่อน) 

8.  อาชีพป�จจุบัน (การทำงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ,ตำแหน่งงาน, หากเป�นแม่บ้านหรือเกษียณอายุ กรุณาระบุด้วย

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

9. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศเกาหลี  

เคย ....................ครั้ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพือ่ .................................................... 

ไม่เคย 

10. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ประเทศเกาหลี 

เคย ....................ครั้ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อ .................................................... 

ไม่เคย 

 

ตัวอย่างการกรอกแบบสอบถามข้อมูลเพ่ือการกรอกลงทะเบียน K-ETA 

 

1. ช่ือ-นามสกุล ป�จจุบัน ตามหน้าหนังสือเดินทาง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)............................................................................ 

2. วัน-เดือน-ป�เกิด................................................................................................................................................................... 

3. เพศ        ชาย          หญิง 

4. สถานภาพ     โสด     สมรส          หย่า          หม้าย          แยกกันอยู่          มีบุตรร่วมกัน  

5. หมายเลขบัตรประชาชน..................................................................................................................................................... 

6. หมายเลขพาสปอร์ต.............................................วนัท่ีออก..............................วันหมดอายุ............................................... 

MISS SUNISA SUWANNASEE 

18 พฤศจิกายน 2538 

1-0000-00000-00-0 

AB10000 1 ม.ค. 2565 1 ม.ค. 2570 

083-000-0000 abc@gmail.com 

 
 



 

 

7. เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................อีเมล์............................................(หากไม่มีกรุณาระบุของคนในครอบครัว/เพือ่น) 

8.  อาชีพป�จจุบัน (การทำงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ,ตำแหน่งงาน, หากเป�นแม่บ้านหรือเกษียณอายุ กรณุาระบุด้วย

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

9. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศเกาหลี  

เคย ....................ครั้ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อ .................................................... 

ไม่เคย 

10. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ประเทศเกาหลี 

เคย ....................ครั้ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อ .................................................... 

ไม่เคย 

 

 

การเตรยีมเอกสาร เพื่อขอยื่นลงทะเบยีน K-ETA สําหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย 
 

1. สําเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง (หน้าแรกที่มรีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ (รูปถ่ายจากมอืถอืไม่สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการ

ใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าว่างไม่ตํ่ากว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 น้ิว ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ 

 

            
 

พนกังานบริษัทเอกชน 

 

 

1 ท่องเทียว 

5 ท่องเทียว 



 

 

 

ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั การยื่นลงทะเบยีน K-ETA ทีท่่านควรทราบ 
 

1. หลงัจากทําการยื่นลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ ผลการลงเบยีนแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดงัน้ี 

1.1 OK หมายถงึ ผ่านการลงทะเบยีน (มอีายุการใชง้านได ้2 ปี ไม่จํากดัจํานวนครัง้ โดยแต่ละครัง้พํานักไดไ้ม่เกนิ 90 วนั) 

1.2 NOT OK หมายถงึ ไม่ผ่านการลงทะเบยีน ไม่มสีามารถออกเดนิทางไดต้ัง้แต่ประเทศต้นทาง 

1.3 SELECTEE หมายถึง สามารถออกเดนิทางยังประเทศต้นทางได้ แต่เมื่อไปถึงยังประเทศปลายทางจะต้องผ่านการ

พจิารณาอกีครัง้ซึ่งอาจจะผ่าน หรอืไม่ผ่านขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจทางเจา้หน้าที ่

 

2. ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนค่าธรรมในการลงทะเบียน เน่ืองจากการพจิารณาเป็นไปตามเงื่อนไขหรอืกฎหมายของ

ประเทศนัน้ๆ โดยทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเป็นผู้ตัดสนิชีข้าด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไป

แทรกแซงได ้

3. ในกรณีที่ผลการลงทะเบียนของลูกค้าคอื SELECTEE และทางลูกค้าตดัสนิใจเดินทางเพื่อรบัการพจิารณาอีกครัง้ ณ ประเทศ

ปลายทาง หากถูกปฏิเสธเข้าประเทศซึ่งมค่ีาใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ขากลบั และรวมถึงค่าบรกิารอื่นๆ ที่เกิดขึ้นด้วย 

ฉะนั้นท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนัน้ๆ เรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่

รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หากต้องกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นัง่ว่าง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋

เครื่องบนิ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต้ และสายการบินเป็นผูพ้จิารณาเท่านัน้ ทางบรษิทัฯ 

จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 


