
 
 
 
 
 

 
 
 
 

KOREA 5Days 3Nights  
ซุปตาร.์..จอมไถ สไลดส์ก ี 
ก าหนดการเดนิทาง ธนัวาคม 2565 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

 สมัผสัฤดหูนาวแรกสดุคลูและสนุกสดุมนัสไ์ปกบัการเลน่หมิะเกาหลทีี ่ลานสก ี 

 ชม ช็อป ชมิ ไปกบั ไรส่ตรอเบอรร์ี ่สดๆจากไรผ่ลใหญล่กูมหมึา! 

 เช็คอนิแลนดม์ารค์เกาหล ีโซลทาวเวอร ์พรอ้มคลอ้งกญุแจรกัโรแมนตกิ 

 เขา้ชมสถานทีส่ าคญัมากประวตัศิาสตรแ์หง่เกาหล ีพระราชวงัเคยีงบกกงุ  
 ชอ้ปป้ิงจใุจไปกบั ตลาดเมยีงดง และเต็มอิม่ใหพ้งุกางกบัรา้นอาหาร STREET FOOD  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
(ไมม่รีาคาส าหรบัเด็ก) 

พกัเดีย่ว 

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2565 20,888 8,000 

01 – 05 ธนัวาคม 2565  24,888 8,000 

02 – 06 ธนัวาคม 2565  24,888 8,000 

03 – 07 ธนัวาคม 2565  24,888 8,000 

04 – 08 ธนัวาคม 2565  23,888 8,000 

05 – 09 ธนัวาคม 2565 21,888 8,000 

06 – 10 ธนัวาคม 2565  23,888 8,000 

 07 – 11 ธนัวาคม 2565 23,888 8,000 

08 – 12 ธนัวาคม 2565  23,888 8,000 

09 – 13 ธนัวาคม 2565  23,888 8,000 

10 – 14 ธนัวาคม 2565 22,888 8,000 

11 – 15 ธนัวาคม 2565 21,888 8,000 

12 – 16 ธนัวาคม 2565 20,888 8,000 

13 – 17 ธนัวาคม 2565 21,888 8,000 

14 – 18 ธนัวาคม 2565 22,888 8,000 

15 – 19 ธนัวาคม 2565 22,888 8,000 

16 – 20 ธนัวาคม 2565 22,888 8,000 

17 – 21 ธนัวาคม 2565 21,888 8,000 

18 – 22 ธนัวาคม 2565 21,888 8,000 

19 – 23 ธนัวาคม 2565 23,888 8,000 

20 – 24 ธนัวาคม 2565 27,888 8,000 

21 – 25 ธนัวาคม 2565 27,888 8,000 

22 – 26 ธนัวาคม 2565 27,888 8,000 

23 – 27 ธนัวาคม 2565 27,888 8,000 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม ทา่นละ 1,700 บาท/ทา่น/ทรปิ 

(ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) ท ัง้นี ้ขออนุญาตเก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

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

 

วนัแรก      ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

22.30 น.   พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์F สาย
การบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) โดยมีเจา้หนา้ที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางและน าท่านโหลด
สัมภาระ (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครื่อง เน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ กรณี
ตอ้งการจองทีน่ั่งจะมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิ)  

วนัทีส่อง   ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน - ศนูยต์รวจ PCR-Test ทีส่นามบนินานาชาตอินิชอน  

  ลานสก ี– THE GARDEN OF MORNING CALM 

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

10.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมอืงและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทีเ่กาหลเีร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน
เพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) เมือ่ผ่านเขา้ประเทศเกาหลใีตแ้ลว้ น าท่านตรวจโควดิแบบ RT-
PCR Test ตามนโยบาย และกฏระเบยีบการเขา้ประเทศเกาหล ีทีส่นามบนินานาชาตอินิชอน จากนัน้จงึน า
ท่านเดนิทางเที่ยวเทีย่วไดต้ามปกต ิ(ค่าใชจ้่ายในการตรวจโควดิ ประมาณ 80,000 วอน/ทา่น 
ราคาตรวจ RT-PCR Test ไมร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร)์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บลโูกก ิ

น าท่านไปสนุกกับการเลน่สกบีน ลานสกขีนาดใหญ่ โซนลานสกจีะประกอบไปดว้ยเนนิสกมีอืใหม่ และ
อกีเนนิส าหรับคนทีเ่ลน่สกจีนช านาญแลว้ การเตรยีมตัวกอ่นเลน่สกคีวรเตรยีม ถงุมอืสก ีผา้พันคอ แวน่กัน
แดด เสือ้แจ็คเก็ตกนัน ้า หรอืผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป พรอ้มกับรับฟังขอ้แนะน า และฝึกวธิกีารเลน่จากไกด์
ทอ้งถิน่ก่อนลงสนามจริง ทัง้น้ีเพื่อความปลอดภัยของผูเ้ล่นเองเป็นส าคัญ ส าหรับคนที่ช านาญแลว้ 

24 – 28 ธนัวาคม 2565 27,888 8,000 

25 – 29 ธนัวาคม 2565 27,888 8,000 

26 – 30 ธนัวาคม 2565 27,888 8,000 

27 – 31 ธนัวาคม 2565 27,888 8,000 

28 ธ.ค. 2565 – 01 ม.ค. 2566  29,888 8,000 

29 ธ.ค. 2565 – 02 ม.ค. 2566  29,888 8,000 

30 ธ.ค. 2565 – 03 ม.ค. 2566  29,888 8,000 

31 ธ.ค. 2565 – 04 ม.ค. 2566  28,888 8,000 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

สามารถน่ังกระเชา้ขึน้ไปไดบ้นเขาได ้*ราคาทัวรย์ังไมร่วมคา่อปุกรณ์การเลน่สก ีสกลีฟิท ์สโนวส์เลด สก ี
คา่เลน่รวมชดุแลว้ประมาณ 50,000 วอน* 
หมายเหตุ : ปรมิาณของหมิะ และการเปิดใหบ้รกิารของลานสกี ขึน้อยู่กับความเอือ้อ านวยของสภาพ
อากาศในแต่ละปี หากมีหมิะไม่เพียงพอลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีที่ลานสกไีม่สามารถเปิด
บรกิาร ทางบรษัิทขอสงวนสทิธทิดแทนโปรแกรม ONE MOUNT (SNOW PARK) สวนสนุกอกีหนึง่แหง่ที่
น่าสนใจเมือ่เดนิทางไปเทีย่วเกาหล ีพบกลับโลกแห่งลานน ้าแข็ง และเล่นหมิะไดต้ลอด 365 วัน (ราคา
ทัวรน้ี์ไมร่วมคา่เขา้ SNOW PARK ประมาณ 15,000 วอน หากทา่นใดไมป่ระสงคเ์ขา้ สามารถเดนิชอ้ปป้ิง
บรเิวณรอบๆไดต้ามอัธยาศัย) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านตืน่ตาตืน่ใจกับเทศกาลประดับไฟสดุอลังการประจ าฤดูหนาวทีส่วน THE GARDEN OF 
THE MORNING CALM สวนน้ีไดรั้บฉายาของประเทศเกาหลทีีไ่ดช้ือ่วา่เป็นดนิแดนแหง่ความสงบยาม
เชา้ สวนดอกไมท้ีง่ดงามและกวา้งใหญ่ เปิดใหบ้รกิารแก่นักท่องเทีย่วตลอดทัง้ปี โดยสวนนัน้ตัง้อยู่ใน
เขตเมอืงในเมอืงคาพยอง ดว้ยขนาดพื้นทีก่ว่า 330,000 ตารางเมตร โดยแบ่งพื้นทีอ่อกเป็นทัง้หมด 6 
สวนหลักคือ  Hakyung Garden, Hometown House Garden, Bonsai Garden, Moonlight Garden, 
Sky Path และ Garden of Eden เน่ืองจากสวนแห่งน้ีเต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพรรณที่สง่กลิน่หอมหวาน
อบอวลไปทั่วทัง้สวน รวมถงึตน้สนมากมายทีม่อบทัศนียภาพแหง่ความงามทีไ่มเ่หมอืนทีไ่หน จงึถอืไดว้า่
เป็นสวรรคส์ าหรับคนทีช่ืน่ชอบการถ่ายภาพ ครอบครัว คู่รักและผูท้ีช่ ืน่ชอบธรรมชาต ิทีม่ักจะมาพักผ่อน
รวมทัง้ถา่ยภาพสวยๆของทีน่ี่เสมอ ทีน่ี่ยังเป็นสถานทีถ่า่ยท าในซรียีช์ือ่ดัง You're beautiful อกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู บบิมิบบั 

ทีพ่กั  SAMWON PLAZA OR IBIS INSADONG หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม   ไรส่ตรอเบอรร์ี ่- สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- ศนูยเ์วชส าอาง - ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบั 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่ไร่สตรอเบอรร์ี ่ใหท้่านไดช้มิสตรอเบอรร์ี่สดๆหวานฉ ่าจากไร่ นอกจากน้ีท่านยัง
สามารถซือ้กลับมาฝากคนทีท่า่นรักทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย  

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(Everland Theme Park) ถูกขนานนามว่า ดสินียแ์ลนด์
เกาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชม
ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่น่ีท่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสือ
สามารถอยูด่ว้ยกันไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอยา่งด ีหรอื
เขา้สูด่นิแดนแห่งเทพนยิาย สวนสีฤ่ดู ซึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลีย่นไปตามฤดูกาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกับ
เครือ่งเล่นนานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวรร์ถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไมซ้ึง่ก าลังบานสะพร่ัง
อวดสสีันเต็มสวน (ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพอากาศ มนีาคม-เมษายน : สวนทวิลปิ / พฤษภาคม-มถิุนายน : 
สวนดอกกหุลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรอืดอกกหุลาบ/ สงิหาคม-กันยายน : สวนดอกลลิลี/่ 
ตลุาคม-พฤศจกิายน : สวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ทีจ่ัดตามตารางประจ าวันดว้ย
บัตรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครือ่งเล่นไม่จ ากัดรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงใน
รา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู คาลบ ีหมยูา่งเกาหล ี

น าท่านเดนิทางสู ่ศูนยเ์วชส าอาง (Cosmetic Shop) ใหท้่านเลอืกซือ้คอสเมตกิหลากยีห่อ้คุณภาพที่
ผูห้ญิงชาวเกาหลีทัง้สาววัยรุ่นไปจนกระทั่งสาวสวยสูงวัยแลว้ ผูห้ญิงเกาหลีใหค้วามส าคัญกับเรื่อง
ผวิหนา้คอ่นขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุม่บ ารุงผวิพืน้ฐาน Skin Care และเครือ่งส าอางผสมสมนุไพร 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยัง ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบั (Heotge Namu) ตน้ไมช้นดิน้ีเจรญิเตบิโตในป่า
ลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรุ่ีนใหม่นิยมน ามา
รับประทานเพือ่ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล์ 
กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนู จมิดกั 

ทีพ่กั  SAMWON PLAZA OR IBIS INSADONG หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ ศนูยโ์สม - ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง – โซลทาวเวอร ์– พระราชวงัเคยีงบกกงุ - ดวิตีฟ้ร ี 
                  ตลาดเมยีงดง  
เชา้ รบัประทานอาหาร  เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ศูนยโ์สม (Ginseng) ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็น
โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคา
ถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารุงร่างกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื 

น าทา่นชม ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจากนา้มันสน มสีรรคณุชว่ยบ ารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกายไดเ้ป็นอยา่งด ี

น าท่านเดนิทางสู่แลนดม์าร์คของกรุงโซล โซลทาวเวอร ์(Namsan Tower) หรอื Seoul Tower 
หอคอยทีอ่ยู่บนยอดเขานัมซาน เป็นสัญลักษณ์ประจ าเมอืงหลวงของเกาหลีใต ้ผูค้นนิยมมาเดนิออก
ก าลังกาย เพราะเป็นที่ที่รณรงค์เรื่องการลดควันพิษ จ ากัดการใชร้ถในการขึน้เขา รถโดยสารก็เป็น
พลังงานไฟฟ้า วัยรุ่น หนุ่มสาว และนักทอ่งเทีย่วนยิมมาคลอ้งกญุแจคูรั่กเป็นจ านวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไกตุ่น๋โสม 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเคยีงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) พระราชวังหลักแห่งแรกของ
ราชวงศโ์ชซอน ตัง้อยูท่างตอนเหนือของภเูขาบกุฮันซาน ในกรุงโซล ปัจจุบันกลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
สามารถเขา้ไปถ่ายรูปชมความงดงาม ศกึษาประวัตศิาสตร ์ทัง้คนเกาหล ีและต่างชาต ินยิมใสช่ดุฮันบก
และเขา้ไปเดนิชม ต าหนักตา่งๆ พรอ้มกับถา่ยรูปใหเ้ขา้กับบรรยากาศดา้นในอกีดว้ย 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากนั้นน าท่านแวะ ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free)  ช็อปป้ิงแหล่งปลอดภาษี สนิคา้แบรนดเ์นม อาท ินาฬกิา,
แว่นตา,เครื่องส าอาง,กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูปหรือจะเป็นน ้าหอม เครื่องส าอางแบรนดช์ัน้ดัง ต่างๆ อาท ิ
Sulwhasoo, DKNY, Shiseido, Dior  

 น าทา่นชอ้ปป้ิงตลาดดังทีส่ดุของเกาหล ีตลาดเมยีงดง หรอืสยามสแควรเ์กาหล ีหากทา่นตอ้งการทราบ
ว่าแฟชั่นของเกาหลเีป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัยเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแห่งน้ีพบกับสนิคา้วัยรุ่น
อกีมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทย 2-3 เทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมยีงดง 

ทีพ่กั  BENIKEA THE BLISS HOTEL INCHEON หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

วนัทีห่า้  ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ
เชา้ รบัประทานอาหาร  เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านช็อปป้ิงละลายเงนิวอนที ่ณ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต มสีนิคา้ต่างๆมากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก 
เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

  

 ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่เดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ 

11.15 น.   ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) เทีย่วบนิ
ที ่XJ701  

15.05 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

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

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลับโปรแกรมทัวรต์ามความเหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ อันเน่ืองมาจากเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตสุดุวสิัย เชน่ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิการเมอืง สภาพ

การจราจรทัง้ทางบกและทางอากาศ สถานะหอ้งพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศทีไ่ม่เอือ้อ านวย ทัง้น้ี

ทางเราจะค านึงถงึความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ และการบริการของรถบัสน าเที่ยว ตาม

กฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 12 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความ

เหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้น ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนเวลา

ทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตสุ าคญั :  

เน่ืองจากเป็นการจองทัวรล์ว่งหนา้ ณ วันเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลง

เวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาใน

การจองตั๋วเครื่องบนิไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ในสว่นของตั๋วเครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกับโปรแกรมทัวร ์

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษี

สนามบนิและค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า

เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ AIR ASIA X อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 20 กก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 

กก. (ไมจ่ ากัดจ านวนชิน้ แตท่ัง้น้ีเจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการ

บนิ) ** 

✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 

✓ คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขัน

กฬีา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยน

โรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

✓ คา่บรกิารน้ีรับเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 

✓ คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

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

ด าเนนิการลงทะเบยีนให ้กรณีลงทะเบยีนไมผ่า่น ทางบรษัิทขอหักคา่ใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ กรณีจ่าย

คา่ตั๋วแลว้  

 

ส าคญัมาก  :   

• อัตราน้ีเฉพาะนักทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ กรณีถอืหนังสอืเดนิทางต่างประเทศ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงนิ

ไทยประมาณ 3,500 บาท) 

• กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปสว่นตัว กรุ๊ปเหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนักเรียน นักศกึษา ครู  ธุรกจิ

ขายตรงเครื่องส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาต ิหรือคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดูงาน 

กรณุาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุครัง้ 

• กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ - ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้

จากทีด่า้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ี่

ทา่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

• ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พื้นเมอืงของรัฐบาลเกาหลรี่วมกับการท่องเทีย่วเกาหลใีนนาม

ของรา้นรัฐบาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จงึอยากเรียน

ชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจ

ของลูกคา้เป็นหลัก และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาล ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 100 USD / ทา่น /รา้น 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           

คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวซี่าเขา้ประเทศเกาหลสี าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซี่าอกีครัง้ (เน่ืองจาก

ทางเกาหลไีดป้ระกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้ับคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศ

ไมเ่กนิ 90 วัน) 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเกาหลสี าหรับชาวตา่งชาต ิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระทีม่ีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินั้น ๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  

× ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

× ค่าใชจ่้ายในการตรวจ RT-PCR หรอื ATK ทีป่ระเทศไทย เพือ่แสดงผลเมือ่เดนิทางถงึเกาหล ี(เงือ่นไขอาจมี

การเปลีย่นแปลงตามสถานการณ์) 

× ค่าใชจ่้ายในการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกาหลี ราคาประมาณ 80,000 วอน (เงื่อนไขอาจมีการ

เปลีย่นแปลงตามสถานการณ์) 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,700 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของ

ทา่น (ท ัง้นี ้ขออนุญาตเก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 
 

 

 

 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 25 ทา่นตอ่กรุ๊ป หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะ

ช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทาง ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้  

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ท่านช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่

ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

• ส่งรายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนา

หนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ

อยา่งต ่า 2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เงือ่นไขยกเลกิการจอง : 

✓ เน่ืองจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วัน 

✓ ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใชจ่้ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋ว
เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ่้ายจ าเป็นอืน่ๆ 

✓ ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  

✓ หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนื
ค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท้่านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน 
กอ่นออกเดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงทัง้หมด ทัง้น้ีขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และ
กระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

✓ กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ่้าย
การด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณี
ใดๆทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ 

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนการเดนิทางใหม่อีกครัง้ ทัง้น้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงไดก้รณีทีท่า่นตอ้งออกบัตรโดยสาร

ภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

10. กรณีที่ท่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบนิ , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณา

ตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลา

เดนิทางได ้เพราะมีบางกรณีที่สายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับฤดกูาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิง่ส าคัญ ท่าน

จ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 ชั่วโมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆ

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้  (กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสัตว ์

หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ) 

11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาท ิเช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

12. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

13. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออก

เมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

14. อัตราทัวรน้ี์ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป 

หรือ กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อ

เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

15. ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้ักกันมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระ

คา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบุ 

16. สภาพการจราจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเกาหล ีหรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท า

ใหเ้วลาในการท่องเทีย่วและ ช็อปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถในการ

บรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

17. ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่

กับโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักว่ามหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่ม ีท่านจ าเป็น

จะตอ้งช าระคา่ใชจ่้ายเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 12 ปี ณ วันเดนิทางกลับ 

18. ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่ว

ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่ว

กลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสงู หรือ ใชร้องเทา้ทีส่ามารถ

เดนิบนหมิะได ้แวน่กันแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตา 

19. กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา 

และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

20. หากวันเดินทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอรต์) ของท่านช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มี

กระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหว่างสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้

กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด 

กรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเกา่ไปอา้งองิ 

และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านได ้

สง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทียั่งไมอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่

มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บ

คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน 

ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับกระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

21. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครื่องบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ

พยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

22. ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน 

จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี่ยว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน 

(TRIPLE) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กัน (ไมต่ดิกันเสมอไป) 

23. เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวรใ์หก้ับทางบรษัิทฯแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดน้ีแลว้ ** 

24. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ 

25. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 
 

เอกสารทีต่อ้งเตรยีมกอ่นเดนิทางสูป่ระเทศเกาหล ี
 

1. Passport จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 

หนา้ 

2. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเกาหลจีะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้ อยา่งนอ้ย 14 วนั กอ่นการเดนิทาง 

และเข็มลา่สดุทีฉ่ดีตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืน หากเกนิ 6 เดอืน ตอ้งฉดีเข็มที ่3 

3. เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ขวบ / ต ัง้ครรภ ์/ ผูส้งูอาย ุ65 ปีขึน้ไป ทีย่งัไมฉ่ดีวคัซนี จะตอ้งเดนิทางพรอ้ม

ผูป้กครองทีฉี่ดวคัซนีครบ และตอ้งม ีผลตรวจเป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชัว่โมง หรอืผลตรวจทีเ่ป็นลบ 

แบบ ATK ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

4. ผูท้ ีห่ายจากโควดิ-19 แลว้ ตอ้งมใีบรับรองแพทยไ์มเ่กนิ 6 เดอืน นับตัง้แตว่ันทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึ

วันเดนิทาง ใบรับรองแพทยต์อ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

5. เอกสารการฉดีวคัซนีครบโดส Vaccinated Certificate 

6. ลงทะเบยีนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทางบรษัิทด าเนินการลงทะเบยีน

ใหโ้ดยตอ้งไดรั้บเอกสารจากลกูคา้ดังน้ี) ควรเผือ่เวลาในการพจิารณาอยา่งนอ้ย 10-14 วัน 

เอกสารในการลงทะเบยีน 

- หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีเ่หลอือายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน มหีนา้ว่างคู่ทีย่ังไมป่ระทับตรา 2 

หนา้ขึน้ไป โปรดตรวจดอูยา่งละเอยีด สแกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เทา่นัน้ 

- รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังตอ้งเป็นพื้นสขีาว ถ่ายไม่เกนิ 3 เดือน แสกนภาพเป็น JPG หรือ 

JPEG เทา่นัน้ 

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

เคา้ทเ์ตอรส์ายการบนิ ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ หรอื ผลตรวจเป็นลบ แบบ ATK ภายใน 24 

ช ัว่โมง กอ่นการเดนิทาง ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 

8. ลงทะเบยีน Q CODE (ทางบรษัิทด าเนนิการลงทะเบยีนใหโ้ดยตอ้งไดรั้บเอกสารจากลกูคา้ดังน้ี) 

เอกสารในการลงทะเบยีน 

- ผลตรวจทีเ่ป็น แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชั่วโมง หรือผลตรวจทีเ่ป็นลบ แบบ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงกอ่น

การเดนิทาง ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ และสแกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เทา่นัน้ 

- เอกสารรับรองการฉีดวัคซนี Vaccinated Certificate (วัคซนีพาสปอรต์ หรือใบรับรองในหมอพรอ้มที่เป็น

ภาษาอังกฤษ) สแกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เทา่นัน้ 

9. ลงทะเบยีนตรวจ PCR ทีเ่กาหล ี(ทางบรษัิทด าเนนิการลงทะเบยีนใหโ้ดยคา่ตรวจไมไ่ดร้วมอยูใ่นราคาทวัร)์ 

คา่ตรวจประมาณ 80,000 วอน 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 
เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาให้

เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  
1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตัวไปแสดงดว้ย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร 

จดหมายรับรองการท างานภาษาอังกฤษ ระบตุ าแหน่ง เงนิเดอืน  

2. กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรุณาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ทา่นพรอ้มเซ็นรับรองส าเนา 
3. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ 300

เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2 วัน (หากไม่มบีัตรเครดติคารด์) หากมบีัตร

เครดติตา่งประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ตอ้งน าตดิตัวไป

ดว้ยหรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

4. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองจากสถานศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ และควรเดนิทางกับ

ผูป้กครอง เช่น บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกุลเดยีวกัน (ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปีและไม่ได ้

เดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้ง ขอจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมา

ดว้ย) 

5. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่ับพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตัวไปดว้ย   

6. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

7. เมื่อเดนิทางถงึประเทศเกาหลี ตอ้งท าการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกาหลี หากผลตรวจออกเป็นลบ จึง

สามารถทอ่งเทีย่วไดป้กต ิ(คา่ตรวจไมร่วมอยูใ่นราคาทัวร ์ราคาประมาณ 80,000 วอน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ขอ้มลูในการลงทะเบยีน K-ETA 

**กรณุากรอกเอกสารเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้** 

กรณูากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุขอ้ เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีน 

หากทา่นกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น ทางบรษิทัฯไมส่ามารถลงทะเบยีนใหท้า่นได ้

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

2. เพศ   ชาย  หญงิ 

3. สถานภาพ   โสด  สมรส  หยา่   หมา้ย 

4. วัน/เดอืน/ปีเกดิ................................................................................................................................. 

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

6. เลขพาสปอรต์......................................วันทีอ่อก..............................วันหมดอาย.ุ.................................. 

7. เบอรโ์ทรศัพท.์................................................................................................................................. 

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

9. อาชพี  พนักงานบรษัิท  เจา้ของกจิการ  นักเรยีน/นักศกึษา  วา่งงาน 

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

11. ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา......................................................................................................... 

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

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

14. ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศเกาหลหีรอืไม่ 

 ไมเ่คย 

 เคย จ านวนครัง้................... จุดประสงคใ์นการเดนิทาง.................................................................... 

15. ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศอืน่ทีไ่มใ่ชป่ระเทศเกาหลหีรอืไม ่

 ไมเ่คย 

 เคย จ านวนครัง้................... จุดประสงคใ์นการเดนิทาง.................................................................... 

 

กรณุากรอกขอ้มลูทีเ่ป็นความจรงิเทา่น ัน้ หากทา่นใหข้อ้มลูเท็จทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

 

การลงทะเบยีน K-ETA เป็นสว่นนิง่ในการคดักรองคนเขา้ - ออกเกาหลเีทา่น ัน้  

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะมกีารคดักรองอกีคร ัง้ การลงทะเบยีน K-ETA ไมไ่ดเ้ป็นการการนัดวีา่
จะตอ้งผา่นดา่น หากไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ไมส่ามารถยกรอ้งเงนิคนืไดท้กุกรณี 

 

 

 

เอกสารในการลงทะเบยีน 

1. หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีเ่หลอือายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน มหีนา้วา่งคูท่ีย่ังไมป่ระทับตรา 2 หนา้ขึน้
ไป โปรดตรวจดอูยา่งละเอยีด สแกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เทา่น ัน้ 

2. รูปถ่ายส ีหนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ ฉากหลัง ตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายไม่เกนิ 3 เดอืน สแกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG
เทา่น ัน้ 


