
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 23145 (กรุณาแจง้รหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บินด้วยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ขึน้เคร่ืองท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) 



XJ700 DMK(ดอนเมือง) – ICN (อินชอน) 02.35 – 10.05 
XJ701 ICN (อินชอน) – DMK (ดอนเมือง) 11.20 – 15.10 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 

**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 
 

ลงทะเบียนให้ครบ 4 ขัน้ตอน  
1. ลงทะเบียน K-ETA พร้อมช าระค่าธรรมเนียม 
2. ลงทะเบียน Q-CODE ให้ 
3. ลงทะเบียนตรวจ PCR ท่ีเกาหลีให้ (ไม่รวมค่าตรวจ ประมาณ 80,000 วอน) 
4. ลงทะเบียน THAILAND PASS (ไม่รวมค่าโรงแรมTEST AND GO ติดต่อซ้ือกบัเจ้าหน้าท่ีได้) 

 

DAY 1 กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                                                               (–/–/-)                                                                                                                                                                                                                                       
23.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์เตอร ์สายการบิน AIR ASIA X โดยมเีจา้หน้าที่ของ

บรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพ่ือรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศก์
คอยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  
**กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบินอย่างน้อย 3 ชัว่โมง เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน**  

DAY 2  กรงุเทพ (ดอนเมือง) – อินชอน – โซล – สวนสนุก LOTTE WORLD - วดัพงอึนซา  - ภหูอคอย
เอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์                              (-/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                        

02.35    ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดย สายการบิน AIR ASIA X 
เทีย่วบนิที ่XJ700 ** ส าหรบัเทีย่วบนิน้ี มบีรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ **  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
10.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา **  
 

ผูท่ี้เดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปน้ี : 
ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/JOHNSON&JHNSON ถึงจะได้รบั
การรองรบัการละเว้นการกกัตวั เมื่อถึงประเทศเกาหลี  โดยประเทศเกาหลีรบัรองวคัซีนไขว้ โดยการ
ฉีดเขม็ท่ี 2 ต้องไม่เกิน 180 วนั (ยกเว้น JOHNSON&JHNSON เขม็ 1 ไม่เกิน 180 วนั) หากเป็นเขม็บู
สเตอร ์ต้องก่อนเดินทาง 14 วนั 

 



 
 

ส าคญั : หลงัทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง ด่านควบคลุมโรค และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย เมื่อผ่านเขา้
เกาหลแีลว้เจา้หน้าทีจ่ะน าท่านตรวจ RT-PCR TEST ตามนโนบายและระเบยีบการเขา้ประเทศของเกาหล ีก่อนจะ
น าท่านเชค็อนิเขา้โรงแรมเพื่อท าการรอผลตรวจ 3-5 ชัว่โมง จงึจะสามารถเดนิทางท่องเทีย่วได้ (ท่านละ 80,000 
วอน หรอืประมาณ 2,800 บาทไทย ไม่รวมในค่าทวัร)์ 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ เมนู บฟุเฟต ์BBQ (ป้ิงย่างเกาหลี) 

 
น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุกลอ๊ตเต้เวิลด ์(LOTTE WORLD) สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ตดิอนัดบัโลกทีต่ ัง้อยู่ใน
กรงุโซล ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกัคอื สวนสนุกในร่มทีช่ื่อว่า LOTTE WORLD ADVENTURE ทีม่อียู่ทัง้หมด 
4 ชัน้ แต่ละชัน้ก็จะมเีครื่องเล่นต่างๆ รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลกึ และลานสเก็ตน ้าแขง็ขนาดใหญ่ และใน
ส่วนของสวนสนุกกลางแจง้นัน้มชีื่อว่า MAGIC ISLAND อนัเป็นที่รวมเครื่องเล่นหวาดเสยีวหลายๆ ชนิด 
นอกจากนี้ยงัมสีิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ ภายในบริเวณสวนสนุกแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นหา้งสรรพสนิค้า โรงแรม 
โรงภาพยนตร ์ฯลฯ 

 



น าท่านเดนิทางสู่ วดัพงอึนซา เดมิชื่อวดัเคยีงซองซา (GYEONSEONGSA) สร้างขึ้นในปีที่ 10 ของรชัสมยั

กษตัรยิว์องซอง (WEONGSEONG) แห่งราชวงศ์ชลิลา (ค.ศ.794) ตัง้อยู่ทีเ่ชงิเขา SUDO ใน SAMSUNG-DONG 

ทางทศิใต้ของกรุงโซล นับเป็นหนึ่งในวดัทางพุทธศาสนาแบบดัง้เดมิที่ยงัคงเหลอือยู่ด้วยอายุกว่า 1 ,200 ปี ในปี 

ค.ศ. 1498 สมเด็จพระราชนิี JEONGHYEON ได้บูรณะและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วดัพงอนึซา (BONGEUNSA 

TEMPLE)” ต่อมาในปี ค.ศ. 1548 สมเดจ็พระราชนิี MUNJONG ก าหนดใหเ้ป็นวดัหลกัของนิกาย SEON (ZEN) 

และมอบหมายให ้BOWOO เป็นเจา้อาวาสวดั ผูซ้ึง่มบีทบาทส าคญัช่วยสนับสนุนสมเดจ็พระราชนิี MUNJONG ใน

การฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาจากการกดขีข่องราชวงศโ์ชซอน (CHOSUN)  

 
น าท่านเดนิทางสู่ ภเูขาน าซาน เป็นที่ตัง้ของ หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 

หอคอยเมอืงทีสู่งทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซล

จากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หนัไปยงัทศิตรงขา้ม กจ็ะเหน็

ไกลไปถงึแม่น ้าฮนักงั เป็นอกีหนึ่งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนตกิ และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ยงัคงไดร้บัความนิยม

เสมอมา เพราะเป็นสถานที่คล้องกุญแจคู่รกัที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชื่อว่าหาก

ไดม้าคล้องกุญแจดว้ยกนัที่นี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะท าใหร้กักนัมัน่คง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวม

ค่า ขึน้ลฟิต ์และ ค่าแมกุ่ญแจ ลกูกุญแจคู่รกัส าหรบัคลอ้ง ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  **ราคารวม

ค่าขึน้ CABLE CAR แลว้** 



 
 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวย าเกาหลี (BIBIMBAB) 
ท่ีพกั STAZ HOTEL MYEONGDONG2 ,SEOUL หรือเทียบเท่า   
 
 
DAY 3  ศนูยส์มนุไพรฮอ็กเกตนาม ู– พิพิธภณัฑส์าหร่าย – พระราชวงัชางดอ็กกงุ - ศนูยร์วม

เคร่ืองส าอางแบรนดด์งัเกาหลี – ย่านยอนนัมดง - ย่านฮงแด - พิเศษ!!! .... ส าหรบัสาวก 
HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!!    คาเฟ่สดุชิก 943 KING’S CROSS            (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                   

เช้า บริการอาหารเช้า เมนู คิมบบั 
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรฮอ็กเกตนามู (RAISIN TREE) ต้นไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมลด็พนัธุข์องสมุนไพรฮอ็กเกตนามนูี้ เป็นทีน่ิยมของ
คนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีลช่วยดแูลตบัใหแ้ขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไมถู่กท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ 
บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา 
น าท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑส์าหร่าย (KIMPAP) จดัแสดงเรื่องราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวตัคิวาม
เป็นมาต้นก าเนิดของการผลิตสาหร่ายและขัน้ตอนการผลิตสาหร่ายที่สดใหม่ทุกวัน ให้ท่านจะได้เลือกชิม
ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้อเหมาะแก่การน ามาเป็นของฝาก เช่น 
สาหรา่ยอบแหง้ , สาหรา่ยยา่ง พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮนับก” (HANBOK) และถ่ายรปูไว้
เป็นทีร่ะลกึ 
น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัชางด็อกกงุ(CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงัที่สร้างหลงัจาก
พระราชวงัเคยีงบกกุง(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัรยิห์ลายพระองคข์อง
ราชวงศ์โชซอน ที่ได้รบัการดูแลรกัษาไว้อย่างด ีภายในประกอบด้วยพื้นที่สาธารณะ อาคารพระราชวงัส าหรบั
ราชวงศ์ และสวนบวีอน(BIWON) หรอืรูจ้กักนัในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหย่อมดา้นหลงัทีเ่ตม็ไปดว้ยต้นไม้
ยกัษ์อายกุว่า 300 ปี บ่อน ้า และศาลาพกัผ่อน มคีวามธรรมชาตมิากทีสุ่ด ไวเ้ป็นทีพ่กัผ่อน 



เท่ียง บริการอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร เมนู SHABU SHABU!! (ชาบเูกาหลี)  
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครื่องส าอางแบรนดด์งัเกาหลี (COSMETIC 
GALLERY) เช่น WATER DROP (ครมีน ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครมี
เมอืกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ์) , ALOE VERA PRODUCT 
(ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร ว่านหางจระเข)้ เป็นตน้ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั ย่านยอนนัมดง หรือ “ยอนทรลัปาร์ก” 
ทางรถไฟเก่าที่หยุดใช้แล้วถูกเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะแนวตรงพร้อม
ทางเดนิที่สวยงาม และตรอกซอกซอยที่ทอดยาวออกไปจากถนนสายหลกั จะเต็มไปด้วยร้านกาแฟบรรยากาศ
สบายๆ ร้านเสื้อผ้าสตูดโิอศิลปะ และอื่นๆ อีกร้านที่ได้รบัความนิยมสูงมาก คอื มงัวอนดง ทรีามสิุ อยู่ในย่านนี้
เช่นกนั 

 
 น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านฮงแด เป็นย่านชอ้ปป้ิงบรเิวณดา้นหน้าของมหาวทิยาลยัฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) จงึ

เป็นศูนยร์วมเดก็วยัรุ่นและเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกีเส้นหนึ่งที่มบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 20 -
30 ปีทีน่ิยมมาเดนิเล่น ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆกย็งัไมแ่พงอกีดว้ย 

 พิเศษ!!! .... ส าหรบัสาวก HARRY POTTER ตอ้งหา้มพลาดดด!! กบัคาเฟ่สุดชกิ 943 KING’S CROSS ทีจ่ าลอง
ชานชาลา 9 เศษสามส่วนสี ่ชานชาลาทีอ่ยู่ในสถานีรถไฟคงิสค์รอสลอนดอน ประเทศองักฤษ ซึง่เป็นทางเชื่อมต่อ
ระหว่างโลกมกัเกิ้ลกบัโลกเวทมนตร ์ซึง่อยู่ระหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึ่งเดนิทางดว้ยรถไฟสายด่วน



ของฮอกวอตส์ ด้านในให้ท่านได้สมัผสักลิน่อายในการจ าลองความเป็นเมอืงเวทมนต์ เพลดิเพลนิกบัมุมถ่ายรูป
ต่างๆ มชุีดคลุมกบัผ้าพนัคอทัง้ 4 บ้าน พรอ้มไมก้ายสทิธิใ์ห้ถ่ายรูป สามารถเลอืกซื้อเครื่องดื่มและของหวานได้
ตามใจชอบ (ในกรณทีีท่่านตอ้งการเขา้ไปถ่ายรปูดา้นใน จะตอ้งซื้อเครือ่งดื่มจากทางรา้น) 

 
 ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดกั 

 
 
ท่ีพกั STAZ HOTEL MYEONGDONG2 ,SEOUL หรือเทียบเท่า   
 

DAY 4   ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล - ศนูยส์มนุไพรน ้ามนัสนเขม็แดง – วดัโชเกชา– ย่านอินซาดง – ดิวต้ีฟรี – 
ย่านเมียงดง – เชค็อินเวนิสเกาหลี LAVENICHE MARCH AVENUE - อินชอน                         
(B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                              

เช้า บริการอาหารเช้า เมนู คิมบบั 
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลทีเ่รยีกว่าศูนยโ์สมแห่งรฐับาล เพราะโสมทุกชนิดทีน่ี่
จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรฐับาล ซึ่งแน่นอนว่าได้รบัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมที่มี
อายุ 6 ปี ซึ่งถอืว่ามคีุณภาพดทีี่สุดในโลก มชีื่อเสยีงทีสุ่ด ให้ท่านได้เลอืกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศ
ไทยถงึ 2 เท่า โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารงุรา่งกายหรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้ไ็ด้  
น าท่านเดนิทางสู่ ศนูยส์มุนไพรน ้ามนัสนเขม็แดง (RED PINE) เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากน้ามนัสน มสีรรคุณ
ช่วยบ ารงุรา่งกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในรา่งกายไดเ้ป็นอย่างด ี 



น าท่านเดนิทางสู่ วดัโชเกซา  วดัทีเ่ป็นศูนยก์ลางของพุทธศาสนานิกายเซน ทีม่ชีื่อเสยีงในประเทศเกาหลใีต้ ถงึแม้
จะเป็นวดัทีต่ ัง้อยูท่่ามกลาง ความวุ่นวายของเมอืงหลวง แต่ภายในวดัแห่งนี้ กลบัมคีวามเงยีบสงบ และสวยงามไม่
ต่างไปจากวดัอื่นๆ ของประเทศเกาหลใีต้ 

 
เดินทางไปยงั ย่านอินซาดง(INSA-DONG) ตัง้อยู่ใจกลางเมืองที่เป็นย่านเก่าแก่ที่ส าคัญของเมืองโซล 
ประกอบดว้ยถนนหลกัอนิซาดงและมตีรอกซอกซอยแยกออกไปทัง้สองขา้งทาง ภายในตรอกเป็นรา้นอาหารแบบ
ดัง้เดมิ โรงน ้าชา รา้นกาแฟ และแกลเลอรี ่ 

เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG)  
น าท่านเดนิทางสู่ ดิวต้ี ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนยร์วมรา้นค้าปลอดภาษีที่
ใหญ่ที่สุดในโซล ให้ได้ช็อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมชัน้น าแบบ  NEW 
COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬกิา , แว่นตา , เครื่องส าอาง , กระเป๋า , 
กลอ้งถ่ายรปู หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ย่างเตม็ที ่
เป็นแหล่งรวมสนิค้าแบรนด์ดงักว่า 250 แบรนด ์ทัง้เครื่องส าอาง , น ้าหอม , 
กระเป๋า , สนิคา้แฟชัน่ต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , 
FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , 
BOTTEGA VENETA เป็นต้น ไม่ได้มแีค่เพยีงสนิค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านัน้ สนิค้าแบรนด์เกาหลกี็มใีห้
เลอืกหลากหลายไม่แพ้กนั ราคาก็ถูกกว่ารา้นคา้ดา้นนอกและบางยีห่้อกถ็ูกกว่าในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้
ไปช็อปป้ิงกันที่ห้างแห่งนี้  ให้พกพาสปอร์ตและข้อมูลตัว๋ เครื่องบินไปด้วยเพราะต้องใช้ในการซื้อสินค้า 
น าท่านเดนิทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์้านเรา เมยีงดงไดช้ื่อว่าเป็น
แหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะ มวียัรุน่เกาหลมีาเดนิชอ็ปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ท่านสามารถ
หาซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครื่องส าอางซึง่เป็นทีรู่จ้กัอย่างดขีองคนไทย เช่น
LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นต้น 
เครื่องประดบั , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีปูดารานักแสดงคนโปรด
ของท่านอยู่ในสนิคา้ อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2 ,000 วอน ที่สูงเกอืบ
ฟุตไดท้ีน่ี้  



 
จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางสู่ เมืองคิมโป เวนิสแห่งเกาหล ีเป็นแลนด์มาร์คใหม่ใกล้กรุงโซล ที่ LAVENICHE 
MARCH AVENUE ทีน่ี่ตัง้ใจสรา้งขึน้มาธมีเวนิส ใหท้่านชมบรรยาการโรแมนตกิสไตล ์ เมอืงเวนิส ชอ้ปป้ิง และ
เชค็อนิจดุถ่ายรปูสวยๆ และทีน่ี่ยงัเป็นสถานทีถ่่ายซรีีย่ห์ลายเรือ่งอกีดว้ย 

 
ค า่ อิสระในการรบัประทานอาหาร เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว 
ท่ีพกั  INTERNATIONAL HOTEL YOUNGJONG, INCHEON หรือเทียบเท่า   
 
 
 



DAY 5   ร้านละลายเงินวอน - อินชอน – กรงุเทพฯ (ดอนเมือง)                                                     (B/-/-)                                                                                                                                                                                                                                      
เช้า    บริการอาหารเช้า เมนู คิมบบั 

น าท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์กต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน ใหท้่านได้เลอืกซื้อชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบ
และรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมีล้างหน้าโสม เครื่องส าอางโสม 
เป็นตน้ และยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี , ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 
11.20    ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานดอนมือง โดย สายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ701 ** ส าหรบัเทีย่วบนินี้ มี

บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบนิ **  
 **ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
15.10 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

***************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ  
 

วนัท่ีเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

31 พฤษภาคม – 04 มิถนุายน 65 25,999 5,000 

07 – 11 มิถนุายน 2565 25,999 5,000 

14 – 18 มิถนุายน 2565 25,999 5,000 

21 – 25 มิถนุายน 2565 25,999 5,000 

28 มิถนุายน – 02 กรกฎาคม 65 25,999 5,000 

05 – 09 กรกฎาคม 2565 25,999 5,000 

09 – 13 กรกฎาคม 2565 25,999 5,000 

12 – 16 กรกฎาคม 2565 27,999 5,000 

19 – 23 กรกฎาคม 2565 25,999 5,000 

23 – 27 กรกฎาคม 2565 25,999 5,000 

26 – 30 กรกฎาคม 2565 25,999 5,000 

30 ก.ค. – 03 ส.ค. 2565 25,999 5,000 

02 – 06 สิงหาคม 2565 25,999 5,000 

13 – 17 สิงหาคม 2565 25,999 5,000 

16 – 20 สิงหาคม 2565 25,999 5,000 

23 – 27 สิงหาคม 2565 25,999 5,000 

27 – 31 สิงหาคม 2565 25,999 5,000 

30 สิงหาคม – 03 กนัยายน 65 25,999 5,000 

03 – 07 กนัยายน 2565 25,999 5,000 

06 – 10  กนัยายน 2565 25,999 5,000 

10 – 14  กนัยายน 2565 25,999 5,000 

13 – 17  กนัยายน 2565 25,999 5,000 



 
** จอยแลนด ์17,999 บาท ** 

** ไม่มีราคาเดก็ ส าหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท **  
** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 

**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 
 
ข้อส าคญั  

- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 50 ,000 วอน ต่อ ทรปิ 
ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถให้มากกว่าน้ีได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 

- อตัราน้ีเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 
บาท)  

ส าคญั!! :  กรณีผูเ้ดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ี

ด้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่

รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่

ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพืน้เมืองของรฐับาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเท่ียวเกาหลี ใน
นามของร้านรฐับาล ซ่ึงจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึง
อยากเรียนช้ีแจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจ าเป็นต้องแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือ
ขึ้นอยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน
รฐับาล ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 100 USD / 
ท่าน / ร้าน 



กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร ู ธรุกิจขาย
ตรงเคร่ืองส าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทกุครัง้  
 
การลงทะเบียนเข้า-ออกประเทศเกาหลีและไทย 

1. เง่ือนไขการลงทะเบียน K-ETA (ควรเผือ่เวลาในการพิจารณาอย่างน้อย 10 วนั) 

- ทางบริษทัฯ จะท าการลงทะเบียน K-ETA ให้ หลงัจากได้รบัเงินมดัจ า หากลงทะเบียนไม่ผ่านจะรีฟันเงินคืน
ให้โดยหกัค่าใช้จ่ายตามจริง คือ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและบริการลงทะเบียน K-ETA 500 บาท และค่า
มดัจ าตัว๋ 1,000 บาท 

- ทางบริษัทฯ เป็นเพียงตวัแทนในการลงทะเบียน ตามข้อมูลท่ีท่านให้มาเท่านัน้ หากไม่ผ่านการอนุมติั ไม่
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

- การลงทะเบียน K-ETA เป็นส่วนนึงในการคดักรองคนเข้า - ออกเกาหลีเท่านัน้ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
อาจจะมีการคดักรองอีกครัง้ การท า K-ETA ไม่ได้เป็นการการนัตีว่าจะต้องผ่านด่าน หากไม่ผ่านด่าตรวจ
คนเข้าเมืองกไ็ม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ทุกกรณี 

- เอกสารท่ีต้องเตรียม คือ ส าเนาพาสสปอรต์ท่ีมีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน รปูถ่ายพื้นหลงัสีขาว ขนาด 2 น้ิว 
ข้อมลูส่วนตวัท่ีต้องใช้ในการกรอกข้อมลู 

2. เง่ือนไขการลงทะเบียนยกเว้นการกกัตวั  
- ผู้ท่ีเดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปน้ี : ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/ 

JOHNSON&JOHNSON ถึงจะได้รบัการรองรบัการละเว้นการกกัตวั เมื่อถึงประเทศเกาหลี  โดยประเทศ
เกาหลีรบัรองวคัซีนไขว้ โดยการฉีดเขม็ท่ี 2 ต้องไม่เกิน 180 วนั (ยกเว้น JOHNSON&JOHNSON เขม็ 1 ไม่
เกิน 180 วนั) หากเป็นเขม็บสูเตอร ์ต้องก่อนเดินทาง 14 วนั 

- เอกสารท่ีต้องเตรียม คือ เอกสารแสดงการได้รบัวคัซีนเป็นภาษาองักฤษท่ีเช่ือถือได้ เช่น วคัซีนพาสสปอรต์ 
เป็นต้น 

3. เง่ือนไขการลงทะเบียนตรวจโควิด 
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 48 ชัว่โมง ท่านต้องย่ืนผลให้กบั

ทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรบัรองแพทยใ์ช้ในการยืนยนั เพ่ือท าการย้าย
วนัเดินทาง หรือเกบ็เครดิตการเดินทาง อาจมีการเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบันโยบายของสาย
การบินและบริษทัคู่ค้า (ไม่รวมในค่าทวัร)์ ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 

- การตรวจ RT-PCR ขาเข้าประเทศเกาหลี ทางบริษทัจะท าการทะเบียนจองให้ แต่ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
เอง ประมาณ 80,000 วอน (ไม่รวมในค่าทวัร)์ 

 
 



4. เง่ือนไขการลงทะเบียน THAILAND PASS เพ่ือกลบัเข้าประเทศไทย  
- ท่านต้องมีใบเสรจ็รบัเงิน TEST&GO เราถึงจะบริการลงทะเบียนให้ โดยจะต้องส่งให้เจ้าหน้าท่ีอย่างน้อย 10 

วนัก่อนเดินทาง  
- เอกสารท่ีต้องเตรียม คือ ใบเสรจ็รบัเงิน TEST&GO(ไม่รวมในค่าทวัร)์ และ เอกสารแสดงการได้รบัวคัซีน 
- หากท่านต้องการซ้ือแพค็เกจกบัทางบริษทั กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ี 

 
 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรอื 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่่าเทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัส่งน าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณพีกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณทีีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  



- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีิต 
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสขุภาพ 

- ค่าลงทะเบียน K-ETA 
 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ้า่ยส่วนตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมสุลมิ 
- ค่าวซี่าส าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยืน่เองเท่านัน้ 
- ค่าใชจ้า่ยดา้นเอกสารส่วนตวั เช่น ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กว่าเวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได้ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 50 ,000 วอน ต่อ ทรปิ 

ต่อ ลูกค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ( INFANT) ทัง้นี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

- ค่าตรวจ RT-PCR ท่ีสนามบินอินชอน วนัแรกท่ีถึงเกาหลี (ราคาประมาณ 80,000 วอน หรอืประมาณ 2,800 
บาทไทย) 

- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดนิทางไม่เกนิ 48 ชัว่โมง ท่านต้องยื่นผลใหก้บัทาง
บรษิทั กรณเีป็นบวกหรอืตดิโควดิตอ้งมผีลตรวจและใบรบัรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยนั เพื่อท าการยา้ยวนัเดนิทาง หรอื
เกบ็เครดติการเดนิทาง อาจมกีารเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบันโยบายของสายการบนิและบริษทัคู่ค้า และ
ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เง่ือนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ได้รบัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- หลงัไดร้บัการลงทะเบยีน K-ETA ผ่านแลว้ กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง หาก
ท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทัก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวน
สทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจ าใหท่้านใดไมว่่าส่วนในส่วนหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกค้าท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

 
เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 

โรงแรม และค่าใชจ้า่ยจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณมีเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกค้า โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต่์างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณตีอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณแีจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกดิขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

- กรณีลงทะเบยีน K-ETA ไม่ผา่น จะรีฟันเงินคืนให้โดยหกัค่าใช้จ่ายตามจริง คือค่าธรรมเนียม

ลงทะเบยีน K-ETA 500 บาท และค่ามดัจ าตัว๋ 1,000 บาท 
 
 
 



หมายเหต ุ 

- กรณทีีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครือ่งบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไมร่บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณทีีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแลว้ มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางให้ทางบรษิทัเพื่อใช้ในการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดนิทางให้
ท่านอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ที่เกดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการ
บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง ค าสัง่ของเจา้หน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอี านาจในการตดัสินใจหรอืให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีต้องการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้า่ยการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ้า่ยตามจรงิ กรณที่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่าน
ตอ้งการ  



- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร  
หากระหว่างเดนิทาง สถานทีท่่องเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยไมว่่าส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เนื่องจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบ
เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยส่วนน้ีทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณทีีจ่ าเป็นจะตอ้ง
มคี่าใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
**เมื่อท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แลว้ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรม์การลงทะเบียน K-ETA  
1 .ช่ือ – นามสกลุ ตามหน้าหนังสือเดินทาง (ภาษาองักฤษเท่านัน้) 

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

2. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ** ไฟล ์JPG เท่านัน้ **  //  ** หนังสือเดินทางต้องมีอายไุม่น้อยกว่า 6 เดือน ** // ** 

รปูภาพหนังสือเดินทางต้องชดัไม่เบลอ สามารถมองเหน็ข้อมลูครบถ้วน ** 

 

3. เบอรโ์ทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ ...................................................................................... (เบอรข์องลูกค้า) 

     อีเมลของลูกค้า ........................................................... (การลงทะเบียนจอง PCR ท่ีเกาหลีใช้เมล 1 เมล ต่อ 1 คน) 
4. แจ้งรายละเอียดข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศ  

เคยไปเกาหลีหรือไม่                 ไม่เคย               เคย    .................. ครัง้ เดินทางเพ่ือ .................................... 

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

เคยไปประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่เกาหลีหรือไม่                 ไม่เคย               

         เคย    .................. ครัง้ เดินทางเพ่ือ ........................................................................................................ 

(เคย/ไม่เคย กรณุาแจ้งรายละเอียดการเดินทาง – เดินทางไปประมาณก่ีครัง้และเดินทางไปท าอะไร) 

5. แจ้งอาชีพ ณ ปัจจบุนัของท่าน (กรณุาแจ้งข้อมลูเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 

5.1 อาชีพ ณ ปัจจบุนั ......................................................................................................................... 

5.2 รายได้โดยประมาณ/เดือน  ........................................................................................................... 



5.3 ช่ือสถานท่ีท างาน ณ ปัจจบุนัหรือช่ือของนายจ้าง 

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

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

5.4 เบอรติ์ดต่อของสถานท่ีท างาน หรือนายจ้าง ................................................................................. 

6. ผู้ร่วมเดินทางของท่าน (กรณุาแจ้งข้อมลูเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 

ช่ือ-สกลุ......................................................................................วนัเดือนปีเกิด(ค.ศ.)..................................................... 

เบอรติ์ดต่อของผูร่้วมเดินทาง.......................................................ความสมัพนัธ.์.......................................................... 

7. รปูถ่ายหน้าตรง พื้นหลงัสีขาว ** ขนาดไม่เกิน 700x700 PIXELS หรือ 2x2 น้ิว ไฟลร์ปูถ่ายท่ีส่งให้ทางบริษทั ต้อง

เป็นไฟล ์JPG หรือ JPED เท่านัน้ ** 

 

** รบกวนส่งเอกสารทัง้หมดให้แก่เจ้าหน้าท่ีทนัที หลงัจากท่ีช าระเงินมดัจ า เน่ืองจากเอกสาร K-ETA 
จะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา ** 

** ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการท าเอกสารตามคิวท่ีได้รบัเอกสารจากลกูค้าเท่านัน้ **   

** หากข้อมลูท่ีลกูค้าแจ้งมามีความผิดพลาดหรือต้องการจะแก้ไขข้อมลูท่ีแจ้งเจ้าหน้าท่ีมา จะต้อง
ด าเนินการกรอกเอกสารใหม่ทัง้หมด ไม่สามารถแก้ไขข้อมลูในระบบ K-ETA ได้ **  

** กรณุาให้ข้อมลูตามความเป็นจริงเท่านัน้ ** 

 

 



 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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