
 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 23125 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

**เดินทางโดยสายการบนิ เอเชียน่า แอรไ์ลน ์OZ **  
 

เดินทาง : พฤษภาคม – กรกฎาคม 2565  



 

ตารางบนิ ( ข้ึนเครือ่งสุวรรณภูมิ ) 

ขาไป OZ 742    กรุงเทพ (BKK)  -   อินชอน (ICN) เวลา 01.10 – 09.15 น. 

ขากลบั OZ 741    อินชอน (ICN)    -   กรุงเทพ (BKK) เวลา 19.30 – 23.10 น. 

 

รายการโปรแกรมทวัร ์

 

วนัแรก       กรุงเทพฯ - สนามบนิสุวรรณภูมิ –  สนามบินอินชอน (ประเทศเกาหลีใต)้ 
 

22.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้า 5  เคาน์เตอร์ K  

สายการบิน เอเชียน่าแอรไ์ลน ์ โปรดสังเกตป้ายต้อนรับที่สนามบิน  “HAPPY TOGETHER”  

โดยมีไกดค์อยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
 

 

วนัที่สอง สนามบินอินชอน – ตรวจ RT-PCR – ล่องเรือเฟอร่ี @ วอมิโด – ปัน่จกัรยานบน

รางรถไฟ Rail Bike เลียบชายทะเล 

 

01.10 น. เดินทางสู่ประเทศ เกาหลีใต ้โดยสายการบิน เอเชียน่าแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิ OZ 742 
 

09.15 น.   ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับ

สมัภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแลว้ ( ผ่าน ตม. เกาหลีแลว้ ) น าท่านไปตรวจ 

COVID-19 แบบ RT-PCR ที่สนามบินอินชอน ท่านละ 80,000 วอน (ไม่รวมในค่าทวัร ์) 

ตามนโยบายและกฏระเบยีบการเขา้ประเทศเกาหลีใตที้่สนามบนินานาชาติอินชอน  

หลงัจากนั้นน าท่านเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั เพือ่รอผลตรวจประมาณ 3 - 4 ชัว่โมง     

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  (เมนูหมูผดัเผด็ JEUKBOKKEUM) (1) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อทราบผลตรวจ RT-PCR เรียบรอ้ยแลว้  จากนั้นน าท่านไป “ข้ึนเรือเฟอรี่” ที่ท่าเรือ

WOLMIDO เพ่ือเดินทางไปยังยองจงโด จากนั้นน าท่านไปสนุกกับการ “ปัน่จักรยานบนราง

รถไฟ” YEONGJONGDO SEASIDE ให้ท่านได้ชมวิวทะเลตลอดเส้นทาง และวิวทวิทศัน์ของ

ดอกไม้ที่ผลิบานอยู่ 2 ข้างทาง สถานที่แห่งน้ีเป็นพ้ืนที่ พักผ่อนที่ ใกล้ที่สุดไปยังกรุงโซล 

นักท่องเที่ยวสามารถมาป่ันจักรยานบนรางรถไฟริมทะเล และช่ืนชมความงามของทะเลตะวันตก 

จากเกาะวอลมิโด (Wolmido Island) ถึงสะพานอินชอน (Incheon Bridge) ระยะทางไปกลับ

ทั้งหมด 5.6 กโิล ให้ท่านได้เพลิดเพลินใช้เวลากบัครอบครัวในการป่ันจักรยานชมวิว 2 ข้างทาง 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร  (เมนู BBQ ป้ิงย่างสไตลเ์กาหลี ) (2) 

 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั INTERNATIONAL HOTEL YOUNGJONG หรือ ระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

วนัที่สาม ใหท่้านไดส้นุกกบัเครือ่งเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เต็มวนั!!)   

        พาท่านไปชอ้ปป้ิงตลาดฮงแด ( ย่านมหาลยัฮงอิก ) แหล่งรวมสินคา้แฟชัน่ราคาถูก 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั (3) 
 

 จากนั้นพาท่านสนุกสนานเตม็อิ่ม ที่ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์EVERLAND เป็นสวนสนุกกลางแจ้ง

ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลี ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา  ในช่วงซัมเมอร์นี้  ภายในสวนสนุกแห่งนี้

จะห้อมล้อมไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ ที่งดงามจนท่านคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอมเลยทเีดียว  ให้ท่าน

ได้สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด อาท ิT-Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด 

ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง และในสวนสนุกแห่งนี้  ท่านจะไดช้มความน่ารักของ 

หมีสีน ้าตาล ทีแ่สนรูส้ามารถท าตามค าสัง่ของเจา้หนา้ที่ที่ให้ขนม ทั้งเดิน เตน้ และโยนลูก

บอล รับรองว่าท่านอดหลงรักไม่ไดเ้ลยทเีดียว อกีทั้งท่านจะได้พบ เสอื สงิโตเจ้าป่า หมีด า ฯลฯ 
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์แบบคูปอง (4) 
 

จากนั้น น าท่านไปช้อปป้ิงต่อที่ “ตลาดฮงแด” แหล่งรวมสินค้าแฟช่ันส าหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้กับ

มหาวิทยาลัยฮงอิก หนึ่งในมหาวิทยาลัยช่ือดังของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้นนี้ เตม็ไปด้วย

สินค้าแฟช่ัน ทั้งร้านค้า 2 ข้างทาง แผงลอย เสื้ อผ้าแฟช่ัน รองเท้า แว่นตา กระเป๋าราคาถูกๆ             

รวมไปถึงร้านแบรนด์เนมอย่าง H&M และ ZARA อีกทั้งเป็นสตรีทฟู้ดที่มีอาหาร เคร่ืองดื่ม และ

ขนมทานเล่น ให้เลือกทานตลอด 2 ข้างทาง  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ รา้นอาหาร เมนู จิมดกั ไก่พะโลผ้ดักบัวุน้เสน้เกาหลี!!  (5) 
 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั INTERNATIONAL HOTEL YOUNGJONG หรือ ระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที่สี ่        น ้ ามนัสนเข็มแดง  - ชอ้ปป้ิงเคร่ืองส าอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET  

                 โรงงานสาหร่าย + ใส่ชดุฮนับก – ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี @ดิวต้ีฟรี  

                 อิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดเมียงดง ( ตลาดดงัของเกาหลี )  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  (6) 

 
 



 

จากนั้นพาท่านไปชม  “น ้ ามนัสนเข็มแดง”  RED PINE สมุนไพรช่ือดังที่ได้รับความนิยมมาก

เพราะมสีรรพคุณช่วยลดระดับน า้ตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ล้างสารพิษหรือ

ดีท็อกซ์ เลือดให้สะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้ น เหมาะกับผู ้ป่วย

โรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเสน้เลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อ

เสือ่ม  จากนั้นน าท่านช้อปป้ิง “เครื่องส าอางปลอดภาษี” COSMETIC OUTLET เคร่ืองส าอาง

ขึ้นช่ือของเกาหลี อาท ิโบทอ็กหน้าเดก็  หนา้กาก LED ช่วยพื้ นฟูสภาพผิว, SNAIL CREAM 

(ครีมหอยทาก) , ครีมบ ารุงต่างๆ , CC ครีม  ซ่ึงราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบาง

ผลิตภัณฑย์ังไม่มีขายในไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนั้น พาท่านชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสน

อร่อย พร้อมชิมสาหร่าย หรือจะซ้ือเป็นของฝากกลับบ้านกไ็ด้    จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบ

หนุ่มสาวเกาหลี กบัการสวมชุดประจ าชาติเกาหลี  “ชุดฮนับก” ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและ

เกบ็ภาพความประทับใจ  จากน้ันน าท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ท าคิมบบั(ขา้วห่อสาหร่าย)

อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ 

ห่ันเป็นช้ินๆ พอดีค า จ้ิมกบัโชยุ ญ่ีปุ่นหรือวาซาบิกไ็ด้ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร เมนูไก่ตุน๋โสม อาหารต ารบัชาววงั (7) 
 

จากนั้นน าท่าน  “ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดเ์นม” SHINSEGAE DUTY FREE อาท ินาฬิกา,แว่นตา, 

กระเป๋า, น า้หอม เครือ่งส ำอำงแบรนด ์ชัน้ดงั อำทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, 

SKII  และ กระเป๋ำแบรนดด์งั อำทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

จากนั้นยังไม่พอน าท่านไปช้อปป้ิงต่อกันที่ “ ตลาดเมียงดง” MYEONGDONG ตลาดแห่งนี้ท่าน

จะพบกับสินค้า อาท ิเสื้อผ้าแฟช่ัน แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo หรือ รองเท้าแบ

รนด์ NIKE  Adidas หรือจะเลือกช้อปป้ิงเคร่ืองส าอางที่มีให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมาย ที่ส าคญั

ตลาดแห่งนี้ ยงัโด่งดงัเรื่อง Food Street อีกดว้ย 2 ข้างทางยังมีร้านอาหารเกาหลี อาหารญ่ีปุ่น 

หรืออาหารอิตาเลียน ให้ท่านเลือกทาน หรือจะเป็นของทานเล่น อาท ิต็อกบอ๊กกี้  ขนมปลาไส้ถั่ว

แดง เกาลัดค่ัวร้อนๆ ขนมเค้กไข่ เคร่ืองดื่มต่างๆ และอื่นๆอกีมากมาย  
 

ค า่ อิสระอาหารเยน็ ตามอธัยาศยั เพือ่ใหท่้านไดส้ะดวกในการชอ้ปป้ิง   
 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั STAZ HOTEL MYEONGDONG 2 หรือ ระดบัเทียบเท่า 
 

 

 

วนัที่หา้       หอคอยโซลทาวเวอร ์(คลอ้งกญุแจคู่รกั) - ศูนยโ์สมเกาหลี – ฮ็อกเก็ตนามู  

                ชมสวนดอกไม ้ณ ฮานึลพารค์ – รา้นละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน  
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ( Set คิมบมั + นมกลว้ย )  (8) 
 

น าท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ไปสู่ด้านบนของ N’SEOUL TOWER (รวมค่าข้ึนเคเบิ้ ลคาร์แลว้ ) พาท่าน

เช็คอินแลนด์มาร์คดังของกรุงโซล เขานมัซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 

หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล อิสระให้ท่านชมวิว

บรรยากาศบา้นเมอืงเกาหล ีหรือ จะคลอ้งกุญแจคู่รัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนเกาหลีมีความเช่ือว่าถ้ามาคล้องกุญแจคู่รักที่น่ี “จะท าให้รักกันยืนยาวไม่พรากจากกัน”   

จากนั้นน าท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมสร้างความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อย

อาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วย

บ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสทิธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเรง็และเรว็ๆ 

นี้  โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก   จากนั้นน าท่านรู้จักและเข้าใจ 



 

“ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเก็ตนามู”  ชาวเกาหลีนิยมน ามารับประทาน เพ่ือช่วยป้องกนัโรคตับแขง็ไม่ให้

ถูกท าลายจากการดื่มกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยา  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  เมนู บลูโกกิ หมูผดัซอสเกาหลี (9) 
 

จากน้ันน าท่านไปสดูโอโซนบริสทุธิ์ ณ แลนด์มาร์คดัง “สวนสาธารณะฮานลึ” HANEUL PARK  

(รวมค่าข้ึนรถรางแลว้) เป็น 1 ใน 5 สวนสาธารณะในเขตของ World Cup Park แห่งกรุงโซล                    

ยังต้ังอยู่บนจุดที่สูงที่สุดในสวนสาธารณะเวิร์ดคัพ ดว้ยความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 98 เมตร 

จึงท าใหเ้ราเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ ภูเขาบุกฮันซาน ภูเขานัมซาน และ แม่น ้าฮัน ได้

อย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าผีเสื้อกว่า 30,000 ชีวิตที่โบยบิน สร้างสีสันให้กับ

สวนแห่งนี้ ได้เป็นอย่างดี ส าหรับสวนสาธารณะฮานึลนั้นเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่ในช่วงฤดูใบไม้

เปลีย่นสี เดือนตุลาคมของทุกปี จะเป็นช่วง “เทศกาลทุ่งหญา้สีเงิน” หรือ “ทุ่งหญา้ยูลาเลีย” 

เจริญงอกงาม  ยอ้มสวนสาธารณะฮานึลใหก้ลายเป็นสีน ้ าตาลอ่อนละมุน จึงเป็นแลนดม์ารค์

สุดฮิตทีใ่ครๆ ก็ตอ้งไปถ่ายรูปสวยๆ เช็คอินลงโซเชียลกนัทั้งน ั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซ้ือของฝากที่ “รา้นละลายเงินวอน” อิสระให้ท่านได้

เลือกซ้ือขนมเป็นของฝาก อาทิ เยลล่ี ป็อกกี้  บราวน่ี ตอ็กบอ็กกี ชอ็กโกแลต็ สาหร่าย เหล้าโซจู 

หรือ มาม่าเกาหลีที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ ฯลฯ 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ไดเ้วลาอนัสมควร...น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบนิอินชอน เพือ่ท าการเช็คอินตัว๋เครือ่งบนิ 
 

19.30 น. เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน เอเชียน่าแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิ OZ 741 
 

23.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  

 

** ขอสงวนสิทธ์ิรบัจองเฉพาะลูกคา้ทีฉี่ดวคัซีนครบโดสแลว้เท่านั้น ** 

 
 

 เอกสารทีต่อ้งใชส้ าหรบัเตรียมตวัก่อนเดินทาง 
 

 พาสปอร์ตตัวจริง อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน 

 กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี / ตั้งครรภ์ / ผู้สงูอายุ 65ปีขึ้นไป ทีย่งัไม่ไดฉี้ดวคัซีน จะตอ้งเดินทาง

พรอ้มผูป้กครองทีฉี่ดวคัซีนครบ ตอ้งมี RT-PCR ใบรบัรองผลการตรวจ ภายใน 48 ชม. 

ก่อนการเดินทาง 

 เอกสารใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกนัโควิด 19 ครบ 2 เขม็ (Vaccinated Certificate) ที่ออกโดย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสขุ (จากแอปหมอพรอ้ม ) 

 เอกสาร E-Vaccine passport (International Vaccinated Certificate) ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณะสขุ (จากแอปหมอพรอ้ม) 

 ผลตรวจ Test Covid แบบ RT-PCR และ มีใบรับรองผลการตรวจ ไม่เกนิ 48 ชม. 

(ภาษาองักฤษ)  

 

 

 

 



 

 ขั้นตอนก่อนเดินทางก่อนเขา้เกาหลี 
 

ส าหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลี จะต้องลงทะเบียน 4 App ดังนี้  

 ลงทะเบียน K-ETA เพ่ือไม่ต้องท าวีซ่าเข้าเกาหลี  ( ทางทวัร์ลงทะเบียนให้ ) รวมในค่าทวัรแ์ลว้ 

 ลงทะเบียน Q-CODE เพ่ือไม่ต้องกกัตัวที่เกาหลี  ( ทางทวัร์ลงทะเบียนให้ )  

ผู้ที่สามารถท าการลงทะเบียนได้จะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่รับรองโดยองค์การอนามัย

โลก และ ตอ้งไดรั้บการฉีดเข็มที ่2 เกิน 14 วนัข้ึนไป แต่จะตอ้งไม่เกิน 180 วนั  

 ลงทะเบียน จอง RT-PCR ที่เกาหลี  ( ทางทวัร์จองให้ ) ลูกคา้ช าระเพิม่ 80,000 วอน 

 ลงทะเบียน Thailand Pass  ( ทางทวัร์ลงทะเบียนให้ ) ลูกค้าต้องมีหลักฐานการจองโรงแรม  

 Test & Go ส่งมาให้ทางเรา บริษัทฯจึงจะด าเนินการลงทะเบียนให้ 

 

 เอกสารที่ใชใ้นการลงทะเบียน K-ETA 
 

 รูปถ่ายหน้าพาสปอร์ต (สแกนเป็นไฟลรู์ปภาพ ) 

 รูปถ่ายพ้ืนหลังสขีาว 2 นิ้ ว (สแกนเป็นไฟลรู์ปภาพ หรือ ขอไฟลรู์ปจากรา้นถ่ายรูป) 

 เอกสารการท างาน เช่น นามบัตร , หนังสอืรับรองการท างาน ( ถ้ามี )  

 

( ตวัอย่างรูปถ่าย )             (ตวัอย่างถ่ายหนา้พาสปอรต์ ) 

 

 

 

 

 

 รูปถ่ายท่ีถูกตอ้ง  

 

 
 



 

 เอกสารที่ใชใ้นการลงทะเบียน Q-CODE 
 

 รูปถ่ายหน้าพาสปอร์ต (สแกนเป็นไฟลรู์ปภาพ ) 

 เอกสารผลการตรวจหาเช้ือโควิด-19 เป็นลบ โดยการตรวจด้วยวิธ ีRT-PCR ไม่เกนิ 48 ชม.  

ก่อนเดินทาง ( ขอเป็นไฟล ์PDF ) 
 

 เอกสารที่ใชใ้นการลงทะเบียน THAILAND PASS   
 

 รูปถ่ายหน้าพาสปอร์ต (สแกนเป็นไฟลรู์ปภาพ ) 

 เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส  

 หลักฐานการช าระค่าแพค็เกจโรงแรม Test & go  

 

อตัราค่าบริการ : ทวัรเ์กาหลี 5 วนั 3 คืน 
 
 

ก าหนดการเดินทาง ราคา / ท่าน  ค่าพกัเดีย่ว  

วนัท่ี 27 - 31 พฤษภาคม 2565 31,999 4,500 

วนัท่ี 02 - 06 มิถุนายน 2565 30,999 4,500 

วนัท่ี 09 – 13 มิถุนายน 2565 30,999 4,500 

วนัท่ี 16 - 20 มิถุนายน 2565 30,999 4,500 

วนัท่ี 23 - 27 มิถุนายน 2565 30,999 4,500 

วนัท่ี 30 มิ.ย. – 4 ก.ค. 2565 30,999 4,500 

วนัท่ี 07 – 11 กรกฎาคม 2565 29,999 4,500 

วนัท่ี 14 - 18 กรกฎาคม 2565 29,999 4,500 

วนัท่ี 21 - 25 กรกฎาคม 2565 29,999 4,500 

วนัท่ี 28 ก.ค. – 1 ส.ค. 2565 29,999 4,500 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

อตัรานี้ รวม 
 

 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อนิชอน - กรุงเทพ   

 ค่าลงทะเบยีน K-ETA 

 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 

 ไกด์คอยดูแลท่านตลอดทั้งทริป  

 ค่าเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ   

 ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน + พร้อมอาหารเช้า 

 รถบัสพร้อมคนขับดูแลตลอดทั้งทริป   

 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าโหลด ท่านละ 23 กก. ( จ านวน 1 ช้ิน ) / ห้ิวข้ึนเครือ่งได ้7 กก.  

 ค่าประกนัการเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริงวงเงินไม่เกนิ 2 ล้านบาท  

 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 

 ค่าตรวจ RT-PCR ทีเ่กาหลี 80,000 วอน  

 ค่าทปิ ส าหรับคนขับรถ ไกดท์อ้งถิ่น หัวหนา้ทวัร ์1,500 บาท / ท่าน / ทริปการเดินทาง 

 ค่าโรงแรม Test & go 1 คืน รวมค่าตรวจหาเช้ือโควิดแบบ RT-PCR และรถรบัจากสนามบนิ  

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่อีก 3,000 บาท ส าหรบัพาสต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง

ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์

แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เงือ่นไขการช าระเงิน 

 

 ทางบริษทัฯ ขอรบัมดัจ า 10,000 บาท ส าหรับการจองนับต้ังแต่วันจองภายใน 24 ช่ัวโ  

 กรุณาช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วนั (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ 

ช าระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสิทธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิก

การเดินทาง )   

 หากจองทวัรน์อ้ยกว่า 15 วนั รบกวนช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 

 

 



 

เงือ่นไขการยกเลิก 

 

1. กรณีลูกคา้ลงทะเบยีน K-ETA ไม่ผ่าน ทางเราขอหกัค่าธรรมเนยีมและค่าด าเนนิการ 1,000 บาท  

2. กรณีลูกคา้ถูกกรมแรงงานไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกนอกประเทศไทย หรือ เจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมือง ( ต.ม เกาหลี )  ปฎิเสธการเดินทางเขา้ประเทศเกาหลี  เนือ่งดว้ยดุลพินจิของเจา้หนา้ที่ 

ทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืนค่าทวัรไ์ด ้เนือ่งจากค่าใชจ่้ายต่างๆมีการจ่ายขาดไปหมดแลว้  

3. กรณีกรุป๊เต็มแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกทุกกรณี ยกเว้นจะเปล่ียนผู้เดินทาง สามารถ

แจ้งมายังบริษัทก่อนเดินทาง 10 วัน  

4. ไซตก์รุ๊ป 15 ท่าน  กรณีจ านวนผูเ้ดินทางไม่ถงึ 15 ท่าน ทางบริษทัฯอาจมีการเปลีย่นแปลงค่าทวัร ์               

( ในกรณีลูกคา้ยนืยนัทีจ่ะเดินทาง ) หรือ ยกเลิกกรุป๊ หรือ เลือ่นการเดินทาง ทั้งนี้ จะแจง้ใหลู้กคา้

ทราบก่อนเดินทาง 10 วนั  

5. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย เมือ่วีซ่าผ่านแลว้ แต่จะมีการยกเลิกการเดินทาง 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่ามัดจ าทวัร์ใดๆทั้งสิ้น ยกเว้นจะเปล่ียนผู้เดินทางใหม่แทน 

6. ยกเลิก 16 - 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง หกัค่าใชจ่้ายจริงที่เกิดข้ึน อาท ิค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน , ค่ามัด

จ าโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจ ารถบัส , ค่าลงทะเบียนต่างๆ   

7. ยกเลกิ 15 - 20 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร ์หรือค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนจริง 

8. ยกเลิก 1 - 14 วนั ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้ น เนื่องจากทางบริษัทฯได้จ่าย

ขาดไปหมดแล้ว  

 

 

ขอ้ควรทราบ 

 

1. วนัเดินทาง “กรุณาเตรียมเอกสารการท างาน” เช่น หนงัสือรบัรองการท างาน , นามบตัร , บตัร

พนกังาน หรือหากมีธุรกิจส่วนตวัตอ้งมีนามบตัร หากเปลีย่นชื่อสกุลตอ้งน าเอกสารมายนืยนั 

2. โปรแกรมทวัรอ์าจมีการสลบัปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนา้งาน อาทิ หากมีฝน

ตก หรือ รถติด อาจปรบัโปรแกรม (ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสถานการณห์นา้งาน ) ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัร์

จะแจง้ใหท้ราบในแต่ละวนั  

3. รา้นชอ้ปป้ิงทีท่างรฐับาลใหท้วัรล์ง ตามทีร่ะบุในโปรแกรมทวัร ์ขอความร่วมมือลูกทวัรล์งทุกรา้น 

ซ้ือไม่ซ้ือไม่ว่ากนั  ทางบริษทัฯไม่มีนโนบายบงัคบัซ้ือแต่อย่างใด ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้  

4. ทวัรน์ี้ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น  หากท่านไม่

สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพิเศษ  

หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนนิการในการแยก

ท่องเทีย่วเอง 300 USD*** 
 



 

หมายเหตุ 
 

1. กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาทีร่ถออกเดินทาง ท าใหท่้าน  

ตกทริปท่องเทีย่ว ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

2. รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ตามความ

เหมาะสมของหน้างาน 

3. คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือจ่ายเตม็แบบมีเงื่อนไข จะไม่มี

การคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

4. หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทวัร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และ

จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ 

เป็นการช าระเหมาจ่ายแล้ว 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่

เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการ

บริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ  

7. ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิงเพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตาม

ประกาศสายการบิน...  

8. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  

9. หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี แล้ว

เกิดปัญหาต่าง ๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่น

เพ่ือที่จะน าไปยังประเทศนั้น ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิด

กฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋า

หรือสิ่งของใดๆ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธิ์ในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านั้น  

11. เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว 

เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์

ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้

อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนด รวมถึงสิ่งของที่มี

ลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่

โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่าน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ท  ามาจากพืช และ

เนื้อสตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั ผลไม้สด ไข่ เน้ือสตัว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะ

มาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะต้องเสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 
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