
 
 

 
 
 

  

 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วนัท่ี โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

2 สนามบนิอนิชอน – นัมซาน ทาวเวอร ์– คลองชองกเยชอน    
SKYPARK MYEONGDONG 
HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

3 
เมอืงยงอนิ – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– กรุงโซล – โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ 
COSMETIC SHOP – ผลติภณัฑน์ ้ามนัสน – ย่านเมยีงดง    

SKYPARK MYEONGDONG 
HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

4 
หมู่บ้านโบราณอกิซอนดง – พระราชวงัเคยีงบก – รา้นโสม – ศูนย์สมุนไพรโสม  
ศูนยฮ์อตเกนาม ู – ดวิตีฟ้ร ี– ฮงแด    

SKYPARK MYEONGDONG 
HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

5 
พลอยอเมทิส – เมืองพาจู – หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู – Dirty Trunk Cafe  
Malddong Donut – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต  – สนามบินอินชอน  
สนามบนิสุวรรณภูม ิ– ประเทศไทย 

    



 
 

 
 
 

 
 

Day1 สนามบินสุวรรณภมิู  
 

22.00 นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ป พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวย
ความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน 

 

Day2 สนามบินอินชอน – นัมซาน ทาวเวอร ์– คลองชองกเยชอน
 
01.00 ออกเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินท่ี OZ 742 
09.10 เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน  

➢ สำคัญโปรดอ่าน : หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง จะต้องทำการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศ
เกาหลี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและระเบียบการเข้าประเทศของเกาหล ีโดยขั้นตอนนี้อาจใช้เวลา
ในการรอผล 3 – 5 ช่ัวโมงโดยประมาณ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณท่านละ 80,000 วอน 
ซึ่งในระหว่างรอผลนำทุกท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับนโยบาย
และระเบียบการเข้าประเทศในช่วงนั้นๆ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 



 
 

 
 
 

จากนั้นนำท่านไปยังหนึ่งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย นัมซาน ทาวเวอร์ (Namsan Tower) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลาง
กรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืน 
หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังได้รับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยวและคู่รักชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล 
และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานท่ีสุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด 

 
นอกจากน้ียังมีไฮไลท์สำคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอินคือ สถานท่ีคล้องกุญแจช่ือดัง Love Key Ceremony 
ที่มีความเชื่อว่า คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่น่ีจะมีความรักท่ียืนยาวไปตลอดกาล *ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์ประมาณท่านละ 11,000 วอน 
นำท่านเดินทางไปยัง คลองชองกเยชอน เป็นลำธารที่ไหลผ่านใจกลางกรุงโซลซึ่งเป็นพื้นที่พักผ่อน
หย่อนใจที่ทันสมัย และเป็นอีกหนึ่งสถานที ่ท่องเที ่ยวยอดนิยม สำหรับนักท่องเที ่ยวทั ้งในและ
ต่างประเทศ เมื่อมาเยือนยังกรุงโซล 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั SKYPARK MYEONGDONG HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Day3 เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์– กรงุโซล – โรงเรียนสอนท ากิมจิ – COSMETIC SHOP – ผลิตภณัฑ์
น ้ามนัสน – ย่านเมียงดง 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิน ซึ่งเป็นท่ีตั้งของสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่า
เป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตั ้งอยู ่ท่ามกลางหุบเขาประกอบไปด้วยโซนต่างๆ ดังนี ้ Global Fair, Magic Land, European 
Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านก้าวผ่านประตูเข้าไปในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พบกับอาคารทรงสวยท่ีตกแต่ง 

 
 



 
 

 
 
 

ด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวันออกและอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเข้ากันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ ที่ Magic Tree ต้นไม้แฟนตาซี
ขนาดใหญ่ที่จะเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยว  
ใครชอบเครื่องเล่นหวาดเสียวต้องห้ามพลาดเด็ดขาด สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) ที่
เร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 2 รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เครื่องเล่นที่จะหมุนๆ เหวี่ยงๆ ให้หัวใจเต้นรัวกับความสูงเกือบ 20 เมตรจาก
พื้นดิน! ดับเบิ้ลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที่จะหมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบบนอากาศด้วยความสูงที่แทบกลั้นหายใจ เรือเหาะไวกิ้ง 
(Columbus Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจ้าเรือเหาะยักษ์ที่จะเหวี่ยทุกคนขึ้นไปสูงถึง 30 เมตร ในมุม 75 องศา และไฮไลค์ที่
พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไม้ที่สูงชันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งมีความชันถึง 77 องศา 
และวิ่งด้วยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ช่ัวโมง  

 
พักเหนื่อยจากเครื่องเล่นหลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสัตว์มากมาย โซน Zootopia หนึ่งในสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี มีสัตว์มากกว่า 
2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ์ พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ขึ้นไปบนรถบัสซาฟารีเพื่อใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์ป่ายิ่งขึ้น
อย่างโซน Safari World พบกับสัตว์ที่น่าเกรงขามอย่างสิงโตเจ้าป่า เสืออันดุร้าย และหมีตัวใหญ่ที่อาจจะโผล่มาทักทายคุณได้ทุกเมื่อ 
ตะลุยเข้าไปในโซน Lost Valley ตื่นเต้นไปกับการนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก พร้อมเพลิดเพลินกับการชมสัตว์ต่างๆ ที่เดินเล่นอย่าง
อิสระ ถ้าโชคดีอาจจะได้พบกับสัตว์เหล่านี้มาขอขนมกินถึงหน้าต่างรถเลยทีเดียว 



 
 

 
 
 

 
 

เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสตัว์โลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา สวนดอกไม้สี่ฤดู เดินชมสวนดอกไม้ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่ง
อวดสีสัน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ด้วยสีสันที่สด
ของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยมอย่างมาก ท่านไม่ควรพลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็นท่ีระลึก รวมทั้ง
ยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน  

➢ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือนมีนาคม - มิถุนายน จะสามารถชมสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ  
➢ ในช่วงฤดูร้อน ประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม จะสามารถชมสวนดอกลิลลี่ 
➢ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนกันยายน - ตุลาคม จะสามารถชมสวนดอกเบญจมาศ 

 
 
 
 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น 
 

นำท่านไปเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิของชาวเกาหลีที่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ เป็นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้น
ครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และ
ยังนำไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมีมากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่จะมีรสเผ็ดและเปรี้ยว  

 

 



 
 

 
 
 

จากนั้นนำท่านแวะช้อปที่ร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของ
ฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บำรุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็นสินค้าหลักของ
ทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ำแตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครีมว่านหาง
จระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ 

 

นำท่านเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์ที่สกัดจาก ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษา
สมดุลในร่างกาย 

 

 
จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง (Myeongdong Market) แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือ
สยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ำหอม เครื่องสำอางค์ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดี
เพลง รูปดารา และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากท่ีตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่องสำอางค์ค์ที่คุ้นหูคนไทยที่ไม่
ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องสำอางค์ค์จะถูกกว่าประเทศไทย
ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้า
หลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น  



 
 

 
 
 

จุดแนะนำ “เมียงดงสตรีทฟู้ด” มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนม
ไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลลา่ชีสเสยีบไม้
แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี้มีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง 
บะหมี่ดำจาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทย แต่ของ
ที่น่ีจะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหน่ึงช้ัน ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็
จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต 
 

 
 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู คัมจาทัง หรือ ซุปกระดูกหมูมันฝรั่งเกาหลี 
ที่พัก SKYPARK MYEONGDONG HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 



 
 

 
 
 

Day4 หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง – พระราชวงัเคียงบก – ร้านโสม – ศนูยส์มุนไพรโสม – ศนูยฮ์อตเกนามู  
            ดิวต้ีฟรี – ย่านฮงแด 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านไป หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง (Ikseon Dong Hanok Village) หมู่บ้านฮัน
อกเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโซล มีกลิ่นอายความเป็นเกาหลีโบราณ และเป็นย่านเก่าแก่ที่
อาจจะใหม่สำหรับใครหลายๆคน แหล่งรวมคาเฟ่เก๋ๆ ร้านอาหารชิคๆ ใจกลางกรุงที่ซ่อนตัว
อยู่ในตรอกซอกซอยเล็กๆ สามารถเดินลัดเลาะจากแถวย่านอินซาดงมาได้ มีทั้งร้านอาหาร
เกาหลี ร้านบิงซู ร้านนั่งชิล ร้านพิซซ่า ที่ตกแต่งได้อย่างมีสไตล์ เหมาะสำหรับชาวโซเชียลที่
ชอบอัพรูปสวยๆ ไฮไลท์ของย่านนี้จะเป็นคาเฟ่ดอกไม้ชื่อร้าน มาดัง หน้าร้านจะเป็นมุมยอด
ฮิตที่คนนิยมมาถ่ายรูป เพราะสีสันสดใสสวยงามของดอกไม้  

 

 

จุดแนะนำขายมันดูชื่อดัง (เกี๊ยวน่ึงเกาหลี) ช่ือร้าน “ชางฮวาดัง” ตั้งอยู่
ตรงหัวมุมถนน ซึ่งจะมีคนต่อคิวรอเยอะมากๆ  

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 

 
 

จากนั้นนำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอนที่ตั้งอยู่ใจ
กลางกรุงโซล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานท่ีที่ใครมาเกาหลีเป็นครั้งแรกต้องไม่พลาดที่จะแวะมาเยือน ด้วยฉากหลังของพระราชวังนั้เป็นภูเขาพูกักซาน 
ทำให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็น The Grand Palace ของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ พระที่นั่งคึ
นจองวอง เป็นพระที่นั่งที่กษัตริย์ใช้ออกว่าราชการและเป็นที่ทรงงาน ภายในพระที่นั่งไม่สามารถเข้าไปชมได้ แต่สามารถถ่ายภาพจากด้าน
นอกได้ *กรณีที่พระราชวังเคียงบกกุงไม่เปิดทำการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการทดแทนเป็น พระราชวังชางด็อกกุง  

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี้ หรือ ไก่ผักซอสพริกเกาหลี 
 จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ 

และเพิ่มพละกำลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง  
จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ำทะเล 50-800 
เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา 

 จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย  โดยชั้นใต้ดินจะเป็น
สินค้าแบรนด์หรู และเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, 
MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นต้น ในส่วนของชั้นที่ 1 เป็นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, 
HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นต้น ชั้น 2 เป็นช็อป MCM ชั ้นที่ 3 เป็นโซนเครื่องสำอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ 
SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น ชั ้น 4 
จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และช้ันท่ี 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร 



 
 

 
 
 

 

 
 

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ย่านฮงแด (Hongdae Street) เป็นย่านที่อยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงานศิลปะที่ส่วนใหญ่เป็น
ศิลปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็มพื้นท่ีของถนนปิกัสโซ่ที่ขึ้นช่ือของย่านนี้ นอกจากน้ันท่ีนี่ยังมีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตาม
ตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ที่น่ีเป็นสีสันของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศยั เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 
ที่พัก 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 แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมตีั้งแต่สมี่วงอ่อนเย็น
ตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่หเ์ย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาจู 
(Paju) หนึ่งในเมืองของจังหวัดคย็องกี ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ นอกกรุงโซล 
 

  
 



 
 

 
 
 

 นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านโพรวองซ์พาจู (Paju Provence Village) เป็นหมู่บ้านที่มีสีสันสดใส หลากสีจนเราคุ้นเคย และรู้จักกันดีใน
นามของ “หมู่บ้านสีลูกกวาด” ภายในหมู่บ้านประกอบไปด้วยร้านค้าเล็กๆ ที่มีสีสันรวมตัวกันจึงทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เปรียบเสมือน
หมู่บ้านแห่งเทพนิยายจึงเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างยิ่ง รวมถึงยังสามารถช้อปปิ้งได้อีกด้วย 

 

จุดแนะน า “Maison Objet” เป็นแหล่งรวมสนิคา้เครื่องครวัทัง้หมดตัง้แต่
จานเลก็ ๆ น่ารกัไปจนถงึหมอ้ กล่องอาหาร และขวดน ้าทรมัเลอร์ 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออก

หวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนำหมูลงในกระทะพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทาน
พร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย 

 
นำท่านเดินทางไปยัง เดอต้ีทรัง (Dirty Trunk) เป็นคาเฟ่ที่ไดร้ับความนิยมอย่างมากในโซเชียลมีเดยีและได้รับการยอมรับว่าเป็นร้าน
กาแฟที่ต้องไปของเมืองพาจู การตกแต่งภายในเหมือนเป็นโรงงานสมัยก่อน และเพดานที่สูงทำให้รูส้ึกถึงความสง่างามจากทางเข้า ตู้ขนม
หวานและพื้นท่ีครัวที่มีแสงสว่างสวยงามมีความสะดดุตาเป็นอย่างมาก และมีที่นั่งและโซฟาท่ัวท้ังบริเวณร้าน ทำให้คาเฟ่แห่งนี้มี
บรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง 
 
 



 
 

 
 
 

 

  
 

หลังจากนั ้นนำท่านไปยัง คาเฟ่โดนัท หรือ Malddong Donut หากใครที ่เป็นสายคาเฟ่ตัวยงแล้วละก็ ต้องห้ามพลาดเลยกับ 
‘Malddong Donut Dessert Town’ คาเฟ่ขนมหวานที่ติดอันดับคำค้นหาในเว็บไซต์ชื่อดังของเกาหลีอยู่ในตอนนี้ เป็นคาเฟที่สวยงาม
แปลกตามาก เพราะการจัดตกแต่งสีสันสดใสทั้งภายในและภายนอกร้านท่ีเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมอืนใคร อีกท้ังยังเป็นแหล่งรวมขนมหวาน
นานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น เค้ก เบเกอรี่ ไอศกรีม โดนัท เครื่องดื่มหลายชนิด 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 เป็นต้น 

 

 
 

 
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ 

19.30 นำท่านเดินทางสู่ สนามบนิอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เท่ียวบินที่ OZ 741 
23.10 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาทวัร/์ท่าน 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทวัรเ์ดก็/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์ม่รวม 
ตัว๋เคร่ืองบิน 

ราคา 
ห้องพกัเด่ียว 

05 – 09 พฤษภาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 
12 – 16 พฤษภาคม 2565 

(วนัพชืมงคล) 
31,990 31,990 19,990 5,000 

19 – 23 พฤษภาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

26 – 30 พฤาภาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 
02 – 06 มถิุนายน 2565 
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษาฯ) 

31,990 31,990 19,990 5,000 

09 – 13 มถิุนายน 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

16 – 20 มถิุนายน 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

23 – 27 มถิุนายน 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

07 – 11 กรกฎาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 
12 – 16 กรกฎาคม 2565 

(วนัอาสาฬหบูชา) 
31,990 31,990 19,990 5,000 

14 – 18 กรกฎาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

21 – 25 กรกฎาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 
27 – 31 กรกฎาคม 2565 
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษาฯ) 

31,990 31,990 19,990 5,000 

04 – 08 สงิหาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 
11 – 15 สงิหาคม 2565 

(วนัแม่แห่งชาต)ิ 
31,990 31,990 19,990 5,000 

18 – 22 สงิหาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

25 – 29 สงิหาคม 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

01 – 05 กนัยายน 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

08 – 12 กนัยายน 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 

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

22 – 26 กนัยายน 2565 29,990 29,990 17,990 5,000 
 

อตัราค่าบรกิารส าหรบัเดก็อายุไม่เกนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท 
อตัราค่าบรกิารไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท 

 
 



 
 

 
 
 

ลงทะเบียนให้ครบ 4 ขัน้ตอน 

➢ ขัน้ตอนท่ี 1 ลงทะเบียน K-ETA โดยช าระค่าธรรมการลงทะเบียนเพ่ิม ท่านละ 1,000 บาท  
➢ ขัน้ตอนท่ี 2 ลงทะเบียน Q-CODE  
➢ ขัน้ตอนท่ี 3 ลงทะเบียนตรวจ PCR ท่ีเกาหลี โดยช าระคา่บริการเพ่ิม ท่านละ ประมาณ 80,000 วอน 
➢ ขัน้ตอนท่ี 4 ลงทะเบียน THAILAND PASS โดยไม่รวมค่าแพค็เกจ Test & Go หากลูกค้าสนใจให้ทางบริษทัท าจอง

ให้ ทางบริษทัขอแนะน าแพค็เกจ โรงแรมโนโวเทล สยาม สแควร ์
 

ส าคญัโปรดอ่าน 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท/ท่าน และช าระส่วนทีเ่หลอื 

21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกว่า 21 วนั ตอ้งช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% เท่านัน้ 
2. อตัราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลี่ยนแปลงอตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการ) 

3. ท่านทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกบตัร
โดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจาก
เจา้หน้าทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเท่านัน้ 

4. นักท่องเทีย่วทีต่้องการเดนิทางโปรแกรมขา้งต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวซี่าหมู่คณะก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 
วนั วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 60 วนั หากระยะเวลาน้อยกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซี่าประเภทอื่นซึ่งอาจมคี่าใชจ้่าย
เพิม่ หรอืมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน 

5. ระหว่างท่องเทีย่วหากนักท่องเทีย่วไดร้บัการตรวจยนืยนัว่ามเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคี่าท าความสะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ ถา้ม ี
(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

6. ในกรณีทีภ่าครฐัทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรอื การตรวจหาเชื้อโควดิ-19 ทุกประเภท ผูเ้ดนิทาง
ตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายส่วนนี้ดว้ยตวัท่านเอง ถา้ม ี(ไม่รวมอยู่ในรายการทวัร)์ 

7. ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลใีต ้ร่วมกบัการท่องเทีย่วเกาหลใีตเ้พื่อโปรโมทสนิคา้ในนามของรา้นรฐับาล คอื สมุนไพรโสม สมุน
ไพรฮอตเกนาม ูน ้ามนัสน ศูนยเ์ครื่องส าอางค ์(คอสเมตคิ) พลอยอเมทสิ และรา้นคา้ปลอดภาษ ี(ดวิตีฟ้ร)ี ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้น
โปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุก
ท่านแวะชม หากประสงคจ์ะซื้อหรอืไม่ซื้อขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 
 

7.1 ทวัรค์รัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร ์โดยไม่
ลงรา้นชอ็ปป้ิง เช่น รา้นโสม/ฮอกเกนามู/น ้ามนัสน/เครื่องส าอางค์คอสเมตคิ/พลอยอเมทสิ ทางบริษทัจะคดิค่า
ด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD ต่อท่าน 

 
ขอ้มลูการเตรยีมตวัในการเดนิทางเขา้-ออกประเทศไทยและประเทศเกาหล ี(มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 15 มนีาคม 2565) 
 

➢ การเตรยีมตวัก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย 
1. ลงทะเบยีนผ่านระบบ K-ETA (ทางบรษิทับรกิารการลงทะเบยีนให)้  

o เอกสารประกอบการลงทะเบยีน K-ETA 



 
 

 
 
 

▪ ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง (หน้าแรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ (รปูถ่ายจากมอืถอืไม่
สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าว่างไม่ต ่ากว่า 
2 หน้า 

▪ รปูถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน โดยสแกนไฟลเ์ป็น
รปูภาพ 

2. เอกสารใบรบัรองผลตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึง่ถูกรบัรองภายใน 48 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง  
o ส าหรบัเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ผู้สูงอายุที่มอีายุ 65 ปีขึ้นไป และสตรีมคีรรภ์ ที่ยงัไม่ได้รบัการฉีดวคัซีน จะต้อง

เดนิทางพรอ้มผูป้กครองทีฉ่ีดวคัซนีครบ และตอ้งมใีบรบัรองผลตรวจเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึง่ถูกรบัรอง
ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง) 

o ส าหรบัผูท้ีเ่คยไดร้บัเชือ้ COVID-19 จะตอ้งมเีอกสารใบรบัรองทีร่ะบุผลว่าไม่พบเชือ้ COVID-19 และใบรบัรองตอ้ง
มอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน นับตัง้แต่วนัทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึ ณ วนัทีเ่ดนิทาง โดยเอกสารตอ้งเป็นภาษาองักฤษ  

** ทัง้นี้ผูเ้ดนิทางจะต้องท าการส่งขอ้มูลในขอ้ 2 มาใหท้างบรษิทัในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อท าการลงทะเบยีน Q CODE 48 
ชัว่โมงก่อนการเดนิทาง ** 

3. ลงทะเบยีน Q CODE (ทางบรษิทับรกิารการลงทะเบยีนให)้ 
o เอกสารประกอบการลงทะเบยีน Q CODE 

▪ ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง (หน้าแรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ (รปูถ่ายจากมอืถอืไม่
สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าว่างไม่ต ่ากว่า 
2 หน้า 

▪ รปูถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน โดยสแกนไฟลเ์ป็น
รปูภาพ 

▪ เอกสารใบรบัรองผลตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึง่ถูกรบัรองภายใน 48 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง  
4. ลงทะเบยีนตรวจ PCR ทีเ่กาหล ี(ทางบรษิทับรกิารการลงทะเบยีนให)้ 
5. ลงทะเบยีน Thailand Pass (ทางบรษิทับรกิารการลงทะเบยีนให)้  

o เอกสารประกอบการลงทะเบยีน Thailand Pass 
▪ เอกสารการจองแพก็เกจ Test & Go  

** ในกรณีทีลู่กคา้จองแพก็เกจ Test & Go จะตอ้งท าการส่งขอ้มลูการท าจองใหก้บับรษิทัเพื่อท าการลงทะเบยีนให ้** 
▪ เอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนครบถ้วน ตามข้อก าหนดของรฐับาลไทย มากกว่า 14 วนัก่อนเดินทาง 

(Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate) 
** ผูเ้ดนิทางจะต้องไดร้บัวคัซนีครบโดส รวมถงึผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีสองชนิดแตกต่างกนั แล้วอย่างน้อยก่อนวนัเดนิทาง 14 วนั 
และเขม็ล่าสุดทีฉ่ีดไม่เกนิ 6 เดอืนหรอื 180 วนั ในการเขา้ประเทศเกาหล ี** 
ตวัอย่างการรบัวคัซนี  ทีส่ามารถเดนิทางได ้   

เขม็ที ่1 Pizer/หรอืยีห่อ้อื่นๆ 
  เขม็ที ่2 Pizer/หรอืยีห่อ้อื่นๆ 

เขม็ที ่3 Moderna/หรอืยีห่อ้อื่น ไดร้บัวคัซนีล่าสุด วนัที ่25 ธนัวาคม 2564  
(นับจากวนัเดนิทางแล้วมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน หากมอีายุการรบัวคัซนีเกนิจะต้องท าการรบัวคัซนีใหม่
อกีครัง้โดยทีเ่ขม็ล่าสุดจะตอ้งฉีดก่อน 14 วนัเดนิทาง) 

 



 
 

 
 
 

แบบสอบถามข้อมลูเพือ่การกรอกลงทะเบียน K-ETA 
!!! ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด !!! 

 

1. ชื่อ-นามสกุล ปัจจุบนั ตามหน้าหนังสือเดินทาง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)............................................................................ 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด................................................................................................................................................................... 
3. เพศ        ชาย          หญิง 
4. สถานภาพ     โสด     สมรส          หย่า          หม้าย          แยกกันอยู ่         มีบุตรร่วมกัน  
5. หมายเลขบัตรประชาชน..................................................................................................... ................................................ 
6. หมายเลขพาสปอร์ต.............................................วันที่ออก..............................วันหมดอายุ............................................... 
7. เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................อีเมล์............................................(หากไม่มีกรุณาระบุของคนในครอบครัว/เพื่อน) 
8.  อาชีพปัจจุบัน (การทำงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ,ตำแหน่งงาน, หากเป็นแม่บ้านหรือเกษียณอายุ กรุณาระบุด้วย

................................................................................................................................................. .......................................... 
9. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศเกาหลี  

เคย ....................ครั้ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพ่ือ ....................................................  
ไม่เคย 

10. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ประเทศเกาหลี 
เคย ....................ครั้ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพ่ือ ....................................................  
ไม่เคย 
 

ตัวอย่างการกรอกแบบสอบถามข้อมูลเพื่อการกรอกลงทะเบียน K-ETA 

 

1. ชื่อ-นามสกุล ปัจจุบนั ตามหน้าหนังสือเดินทาง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)............................................................................ 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด................................................................................................................................................................... 
3. เพศ        ชาย          หญิง 
4. สถานภาพ     โสด     สมรส          หย่า          หม้าย          แยกกันอยู ่         มีบุตรร่วมกัน  
5. หมายเลขบัตรประชาชน..................................................................................................... ................................................ 
6. หมายเลขพาสปอร์ต.............................................วันที่ออก..............................วันหมดอายุ............................................... 
7. เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................อีเมล์............................................(หากไม่มีกรุณาระบุของคนในครอบครัว/เพื่อน) 
8.  อาชีพปัจจุบัน (การทำงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ,ตำแหน่งงาน, หากเป็นแม่บ้านหรือเกษียณอายุ กรุณาระบุด้วย

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

MISS SUNISA SUWANNASEE 
18 พฤศจกิายน 2538 

1-0000-00000-00-0 
AB10000 1 ม.ค. 2565 1 ม.ค. 2570 

083-000-0000 abc@gmail.com 

พนกังานบรษิัทเอกชน 

 
 



 
 

 
 
 

9. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศเกาหลี  
เคย ....................ครั้ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพ่ือ .................................................... 
ไม่เคย 

10. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ประเทศเกาหลี 
เคย ....................ครั้ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพ่ือ ....................................................  
ไม่เคย 

 
การเตรยีมเอกสาร เพื่อขอยื่นลงทะเบยีน K-ETA ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
 

1. ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง (หน้าแรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ (รปูถ่ายจากมอืถอืไม่สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการ
ใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าว่างไมต่ ่ากว่า 2 หน้า 

2. รปูถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ 
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 ท่องเทียว 

5 ท่องเทียว 



 
 

 
 
 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยื่นลงทะเบยีน K-ETA ทีท่่านควรทราบ 
 

1. หลงัจากท าการยื่นลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ ผลการลงเบยีนแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดงันี้ 
1.1 OK หมายถงึ ผ่านการลงทะเบยีน (มอีายุการใชง้านได ้2 ปี ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ โดยแต่ละครัง้พ านักไดไ้ม่เกนิ 90 วนั) 
1.2 NOT OK หมายถงึ ไม่ผ่านการลงทะเบยีน ไม่มสีามารถออกเดนิทางไดต้ัง้แต่ประเทศตน้ทาง 
1.3 SELECTEE หมายถึง สามารถออกเดนิทางยงัประเทศต้นทางได้ แต่เมื่อไปถึงยงัประเทศปลายทางจะต้องผ่านการ

พจิารณาอกีครัง้ซึง่อาจจะผ่าน หรอืไม่ผ่านขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจทางเจา้หน้าที่ 
 

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนค่าธรรมในการลงทะเบียน เนื่องจากการพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎหมายของ
ประเทศนัน้ๆ โดยทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเขา้เมอืง และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเป็นผู้ตดัสินชี้ขาด ทางผู้จดัไม่สามารถเขา้ไป
แทรกแซงได ้

3. ในกรณีที่ผลการลงทะเบยีนของลูกคา้คอื SELECTEE และทางลูกค้าตดัสนิใจเดนิทางเพื่อรบัการพจิารณาอีกครัง้ ณ ประเทศ
ปลายทาง หากถูกปฏเิสธเขา้ประเทศซึ่งมคี่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในการเปลี่ยนตัว๋ขากลบั และรวมถงึค่าบรกิารอื่นๆ ที่เกิดขึน้ดว้ย 
ฉะนัน้ท่านจะต้องเป็นผู้ร ับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนัน้ๆ เรียกเก็บ ทางผู้จ ัดและทางสายการบินจะไม่
รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หากต้องกลบัประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นัง่ว่าง หรือตามวนัเดินทางของตัว๋
เครื่องบนิ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้และสายการบนิเป็นผูพ้จิารณาเท่านัน้ ทางบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั 

 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 


