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23.30 น. พร้อมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประต ู3 แถว F เคาน์เตอร์สายการบิน

แอร์เอเชียเอ็กซ์ โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

 

02.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดย เที่ยวบินที่ XJ 700 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง) 

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลา

ท้องถิ่นที่เกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) 

หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจคัด

กรอง RT-PCR TEST ตามนโยบายการ และมาตรการจ ากัดในสถานการณ์ COVID-19 (อัตราค่าบริการ ไม่

รวมค่าตรวจ RT-PCR TEST ท่านละ 80,000 วอน) 

วันแรก  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                   (-/-/-)

                                                                          

วันที่สอง สนามบินอินชอน • ซูซานพาร์ค คาเฟ่ • สวนฮานึล • ถนนฮงแด             (-/กลางวัน/เย็น)

                                                                          



 
 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

  น าทุกท่านเดินทางสู่ ซูซานพาร์ค คาเฟ่ทะเลทิพย์

แห่งเมืองกิมโป ส าหรับคนที่ชอบไปทะเลจะต้องชอบ

ร้านนี้อย่างแน่นอน เรียกได้ว่ามาครบจบในที่เดียว 

เพราะทางร้านจะเนรมิตชั้น 1 เป็นทะเลจ าลอง มีหาด

ทราย และผืนน ้าทะเลสีฟ้าคราม มองดูแล้วสบายตา

มากๆ เสิร์ฟทั้งขนมและเบอเกอรี่หน้าตาน่าทานมีให้

เลือกหลากหลายเมนู ส่วนชั้น 2 มาในธีมป่าเขตร้อน 

ขายซูชิที่เค้าการันตีว่าสดมากๆ เพราะร้านอยู่ใกล้ทะเลนั่นเอง ส่วนดาดฟ้าด้านบนตกแต่งเป็นวิวท้องฟ้าสีสัน

สดใส มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากๆ  

  



 
 

พาเที่ยว สวนฮานึล มีความหมายว่า “ท้องฟ้า” เป็นสวนสาธารณะแห่งที่สอง ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ฝังกลบ

ขยะอยู่บนระดับความสูง 98 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล สวนจึงตั้งอยู่บนเนินเขาสูงที่สุดในบรรดาสวนทั้ง 5 

แห่งของสวนเวิล์ดคัพ รวมถึงเป็นที่อยู่อาศัยของผีเสื้อหลากสีสันสวยงามกว่า 30 ,000 ตัว นอกจากนี้ยัง

สามารถชมวิวจากที่สูงได้ หากมองออกไปจะพบกับทุ่งหญ้ากว้าง สนามกีฬาทรงกลมแปลกตา และวิวแม่น ้า

ฮัน บรรยากาศสุดโรแมนติกเหมาะแก่การเดินเล่นพักผ่อน ชมวิว ถ่ายภาพสวยๆ และมีชื่อเสียงทางด้านภูมิ

ทัศน์ที่งดงาม เส้นทางผ่านทุ่งหญ้าไปยังยอดเขาที่มีทิวทัศน์อันกว้างไกล ภายในสวนยังมีพื้นที่ส าหรับการ

อนุรักษ์ไว้ซึ ่งระบบนิเวศของ

สวน ด ้วยการปลูกทุ ่งหญ ้า

ขนาดใหญ่ และการต ิดต ั ้ ง

เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานลม

เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 

  ช ้อปป ิ ้ งม ันส ์ๆ  ก ันต ่ อท ี ่  

ถนนฮงแด แหล่งรวมวัยร ุ ่น

จากทั่วทุกสารทิศ เพราะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยฮงอิก เรียกได้ว่าเป็นย่านที่คึกคักตั้งแต่กลางวันไปจนถึงกลางคืน  

ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารการกิน คาเฟ่ หรือร้านอาหารก็เลือกหาได้ไม่ยาก ที่นี่มีร้านอาหารที่ขายอาหารท าเอง

มากมายในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป และยังมีตัวเลือกอาหารหลากหลายประเภท ยามค ่าคืนของโซลจะพบ

กลุ่มนักดนตรี และนักเต้นเบรคแดนซ์มาโชว์ฝีมือวาดลวดลายอยู่เต็มถนน คลับและบาร์บนถนนสายนี้จะเปิด

ในตอนดึก และบางท่ีก็เปิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ 

ค ่า   บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น  พักที ่Sky Park Myeongdong / Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรม

ที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

วันที่สาม คอสเมติค • ศูนย์สมุนไพรโสม • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์                (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 
 
 



 
 

จากนั้น น าท่านเลือกซื้อเครื่องส าอาง คอสเมติคเอาท์เลท ศูนย์รวมเครื่องส าอางเกาหลีหลากหลายแบรนด์ หรือจะ

เป็นแบรนด์ JSM ของทางตัวร้านเองก็มีให้เลือกมากมาย อาทิ แสตมป์เซลล์ โบท็อกซ์ ครีมน ้าแตก ครีมหอย

ทาก และสินค้าอ่ืนๆ ให้เลือกมากมาย  

น าชม ศูนย์สมุนไพรโสม ราชาแห่งมวลสมุนไพร ช่วยกระตุ้นการท างานของเซลล์เม็ดเลือดขาว ชาวเกาหลี

น ามาใช้รักษา และดูแลสุขภาพเป็นเวลานานกว่า 2,000 ปี  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

 

จากนั้น ผจญภัยใน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม 

จัดได้ว่าเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก เอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่แบ่งออกเป็นโซนถึง 5 

โซน รวมถึงงานเทศกาลต่างๆ เช่น Tulip Festival, Rose Festival, Summer Splash, Halloween Festival 

และ Romantic Illumination ที่จะเปิดไฟสว่างไสวในตอนกลางคืน 



 
 

  

 โซนที่ 1 - Global Fair หลังจากผ่านประตูเข้ามาสู่สวนสนุก พบกับการผสมผสานกันอย่างลงตัว

ของสถาปัตยกรรมแห่งโลกตะวันออกและตะวันตก ที่ผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัวอย่างเมโสโปเต

เมีย เรอเนสซองส์ ไปจนถึงแบบโมเดิร์น มีมุมถ่ายรูปสวยๆ ต้นไม้แฟนตาซี Magic Tree ที่จะ

เปลี่ยนธีมไปตามฤดูกาล เต็มไปด้วยร้านของที่ระลึก และร้านอาหารมากมาย 

 โซนที่ 2 - Zootopia ท่องโลกซาฟารีที่เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดกว่า 200 สายพันธุ์ และตื่นเต้นไป

กับการนั่งรถสะเทิ้นน ้าสะเทิ้นบกในโซน Lost Valley ชมฝูงสัตว์อย่างใกล้ชิด  

 โซนที ่ 3 - European Adventure ได้ร ับการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบยุโรป  สถานที่

ท่องเที ่ยวยอดนิยมคือ คฤหาสน์ลึกลับ ที ่ซึ ่งคุณจะได้สนุกไปกับการยิงผี และ รถไฟเหาะ T-

Express ซึ่งเป็นรถไฟเหาะรางไม้ที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมี สวนดอกไม้สี่ฤดู โดยมวลหมู่

พฤกษาจะถูกเนรมิตขึ้นมาอย่างสวยงามในทุกฤดูกาล  

 โซนที่ 4 - Magic Land ดินแดนเมจิกแฟนตาซี ตกแต่งสวยงามราวกับเมืองในฝัน  

 โซนที ่ 5 - American Adventure พาย้อนยุคกลับไปยังสมัยโคลัมบัส ไฮไลท์คือ เรือเหาะ 

Columbus Adventures และรถไฟเหาะ Rolling X-Train  



 
 

 

ค ่า        บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูบาร์บีคิวปิ้งย่างเกาหลี  

จากนั้น  พักที ่Sky Park Myeongdong / Dongdaemun Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรม

ที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากนั้น  น าชม RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน ้ามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยล้างพิษระบบเลือดให้สะอาด เพ่ิมภูมิ

ต้านทานร่างกายให้แข็งแรง และช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย     

ชมวิวมุมกว้างแบบพาโนราม่าบนยอดเขานัมซาน โซลทาวเวอร์ จุดเด่นอันสวยงามของกรุงโซลที่มองเห็นได้

จากที่ไกลๆ โดยเฉพาะในยามค ่าคืน หอคอยแห่งนี้จะเปิดไฟ LED หลากสีสัน ซึ่งสีไฟเหล่านี้ยังบ่งบอกถึง

สภาพอากาศในแต่ละวันอีกด้วย  

 สีฟ้า สภาพอากาศดี เหมาะกับการท่องเที่ยว  

 สีเขียว สภาพอากาศธรรมดา ไม่มีผลกับสุขภาพออกจากบ้านได้  

 สีเหลือง สภาพอากาศไม่ค่อยดี ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่แจ้ง  

 สีแดง สภาพอากาศแย่มาก ห้ามอยู่ในที่แจ้งหรือห้ามออกจากบ้าน  

วันที่สี่ ผลิตภัณฑ์น ้ามันสน • โซลทาวเวอร์ • พิพิทธภัณฑ์สาหร่าย • พระราชวังเคียงบกกุง • หมู่บ้านโบราณ

บุกชอนฮันอก • ดิวตี้ฟรี • ย่านเมียงดง            (เช้า/กลางวัน/-) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที ่124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
 



 
 

  

ทัศนียภาพอันสวยงามมาพร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติก กิจกรรมยอดนิยมส าหรับบรรดาคู่รักจึงหนีไมพ้่น

การคล้องใจไว้ที่กุญแจ Love Key Ceremony เป็นจุดที่ให้คู่รักมาเขียนข้อความ และชื่อของคู่ตัวเองลงบน

แม่กุญแจหลากสี กิมมิคน่ารักๆ ที่ท าให้หอคอยแห่งนี้ กลายเป็นสถานที่เดตสุดฮิตอีกแห่งหนึ่งในเกาหลี 

(อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ และกิจกรรมคล้องกุญแจ) 

 



 
 

 

เยือนอดีตพระราชวังหลวงที่เก่าแก่ และใหญ่ที่สุดในกรุงโซล พระราชวังเคียงบกกุง มรดกทางวัฒนธรรมอัน

ทรงคุณค่าของประวัติศาสตร์เกาหลี มีสถาปัตยกรรมที่งดงามสอดคล้องกับธรรมชาติอย่างลงตัว ฉากหลังมี

ปราการธรรมชาติเป็นภูเขาบูกักซาน 

ส่งให้พระราชวงัแห่งนี้ดูยิ่งใหญ่ขึ้นไป

อีก เพียงแค่ได้ไปเยือนก็รู้สึกเหมือนได้

ย้อนเวลาไปอยู่ในสมัยราชวงศ์โชซอน 

เดิมภายในพระราชวังมีพระต าหนักถึง 

200 ต าหนัก แต่ถูกท าลายลงในช่วงที่

ประเทศญี่ปุ ่นเข้ามารุกรานหลงเหลือ

อยู่เพียงแค่ 10 ต าหนักเท่านั้น บรรดาคู่รักชาวเกาหลีมักจะใส่ชุดฮันบกมาถ่ายรูปคู่กับฉากหลังที่สวยงาม

อย่าง มุมมหาชนที่ใครมาเยือนก็ต้องได้เก็บภาพความประทับใจกับ “พระที่นั่งคึนจองวอน” อดีตที่ประทับ

ของพระมหากษัตริย์เพื่อใช้ว่าราชการ ด้านหน้าจะเป็นลานกว้างไว้ใช้จัดพิธีส าคัญของทางราชส านัก  



 
 

 

นอกจากนี้ยังมีศาลากลางน ้า ศาลาคยองฮ

วีรู ห้องจัดเลี้ยงหลวง และเป็นศาลาที่ใหญ่

ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ถือเป็นจุดไฮไลท์

ที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเยอะพอๆ กับพระ

ต  าหน ักหลวงเลยก ็ว ่าได ้  ป ิดท ้ายด้วย 

ศาลาฮยางวอนจอง อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ขึ้นชื่อ

ว่าเป็นศาลาที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง มีรูปทรงหกเหลี่ยมตกแต่งด้วยลวดลายและสถาปัตยกรรมเกาหลีแบบ

ดั้งเดิม ตั้งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบที่เชื ่อมต่อกับ สะพานไม้ชวีฮยางกโย สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในสมัย

ราชวงศ์โชซอน และเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามจนหาที่เปรียบไม่ได้ 

ย้อนเวลาสู่ยุคโชซอนใจกลางกรุงโซล หมู่บ้านบุกชอนฮันอก หมู่บ้านสไตล์ฮันอกโบราณที่ยังคงเอกลักษณ์

ดั้งเดิมไว้ มีอายุยาวนานกว่า 600 ปี ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบก พระราชวังชางด็อก และศาลเจ้าชงมโย 

ในกรุงโซล ภายในหมู่บ้านจะมีบ้านเรือนทั้งหมดประมาณ 100 หลัง ในสมัยก่อนเคยเป็นที่อยู่อาศัยของ

สมาชิกราชวงศ์โชซอน และขุนนางระดับสูง แต่ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มี



 
 

คุณค่าแห่งหนึ่งของประเทศเกาหลี บางส่วนก็จะเปิดเป็นเกสต์เฮาส์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว บางส่วนก็เปิด

เป็นร้านอาหาร และคาเฟ่น่ารักๆ 

  

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร   

จากนั้น  ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี พบกับแบรนด์เนมชั้นน าระดับโลก และสถานที่ส าหรับการช้อปปิ้งที่มีการ

บริการแบบครบวงจร แหล่งรวมสินค้าแบรนด์หรูทั ้งน ้าหอม เสื ้อผ้า เครื ่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา มี

หลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกซื้อมากมาย  

เอาใจขาช้อปท้ังหลายพาตะลุย ย่านเมียงดง แหล่งช้อปปิ้งอันดับต้นๆ ที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี สวรรค์ของ

สาวนักช้อป สามารถเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาประเภทได้ตามใจชอบ อาทิ เสื้อผ้า  รองเท้า เครื่องส าอาง 

และอื่นๆ อีกมากมาย รวมเอาไว้แทบทุกแบรนด์ที่มีอยู่ในเกาหลี ราคาของสินค้าจะเท่ากัน ต่างกันที่ของแถม

ว่าร้านไหนให้เยอะกว่ากันเท่านั้น  



 
 

  

นอกจากการมาช้อปปิ้งแล้ว เสน่ห์อีกอย่างของที่นี่คือ STREET FOOD สองข้างทางเต็มไปด้วยรถเข็นที่ขาย

ของกินจ าพวก เครันปัง เค้กไข่สไตล์เกาหลีแสนอร่อย ล็อบสเตอร์ย่างชีส กุ้งตัวใหญ่สดรสหวาน ย่างบนเตา

ร้อนๆ โรยหน้าด้วยชีสแบบเข้มข้น หอยเชลล์อบชีส หอยไซส์ใหญ่ย่างเนยโรยทับด้วยชีส ครัวซองปลา ขนม

อบเน ื ้ อน ุ ่ มคล ้ ายแพนเค ้กร ูปปลามี

หลากหลายไส้ให้เลือก ต็อกบกกิ แป้งราด

ซอสสีแดงรสจัด โอเด้ง แผ่นแป้งพับเสียบ

ไม้รสชาติคล้ายลูกชิ ้นปลา โฮต็อก ขนม

แป้งแพนเค้กหนานุ ่มสอดไส้น ้าตาลหรือ

น ้าผึ้ง ออมุก ลูกชิ้นปลาบดเสียบไม้ ทวิกิม 

เมนูผัก และอาหารทะเลชุบแป้งทอด มันหวาน หรือของทอดต่างๆ ล้วนมีให้ลองชิมได้รสชาติแบบคนเกาหลี

แท้ๆ  



 
 

  

ใกล้กันนั้นมีห้าง LOTTE DEPARTMENT STORE ทางห้างก าลังจัดแสดงโครงการเซอร์เรียลที่ก้าวข้าม

ขอบเขตของวิทยาศาสตร์ และศิลปะ สามารถเดินไปชมได้ โดยได้ทีมครีเอทีฟจาก สตูดิโอสื่อ OUCHHH 

สัมผัสความมหัศจรรย์ของงานแสดงที่ใช้เทคโนโลยี AI น าเสนอเรื่องราวของการวาดภาพข้อมูลเหนือจริง 

ระยะเวลาในการจัดแสดงตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน (อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าเข้าชมนิทรรศการ 

ท่านละ 15,000 วอน) 

ค ่า        อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 

จากนั้น  พักที ่INCHEON GRANDE PALACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง  แต่

โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร 

จากนั้น  แวะซื้อของฝาก ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน มีขนมเกาหลีหลากหลายชนิดให้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นมาม่า

เผ็ดเกาหลี สาหร่าย นมกล้วย เยลลี่ยาคูลท์ ขนมธัญพีช บิสกิต เวเฟอร์เอ็กซ์ไฟว์ เรียลบราวนี่ และ เปเปโร่ 

เป็นต้น 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน 

11.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ XJ 701 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)   

15.10 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วันที่ห้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ         (เช้า/-/-) 

 



 
 

 

วันเดินทางไป วันเดินทางกลับ 
จ านวนต่อ

กรุ๊ป 
ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

09 ส.ค. 2565 13 ส.ค. 2565 30+1 22,999 6,000 

16 ส.ค. 2565 20 ส.ค. 2565 30+1 18,999 6,000 

23 ส.ค. 2565 27 ส.ค. 2565 30+1 19,999 6,000 

30 ส.ค. 2565 03 ก.ย. 2565 30+1 19,999 6,000 

06 ก.ย. 2565 10 ก.ย. 2565 30+1 19,999 6,000 

13 ก.ย. 2565 17 ก.ย. 2565 30+1 19,999 6,000 

20 ก.ย. 2565 24 ก.ย. 2565 30+1 19,999 6,000 

27 ก.ย. 2565 01 ต.ค. 2565 30+1 19,999 6,000 

 
*** ค่าทิปคนขับรถ หัวทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ท่าน *** 

*** ค่าบริการลงทะเบียนระบบ K-ETA ท่านละ 1,000 บาท/ทริป/ท่าน *** 
** ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,000 บาท 

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส าคัญโปรดอ่าน!!! 



 
 

 กรณีต้องการตัดกรุ ๊ปส่วนตัว หากผู ้เดินทางเป็น นักเรียน นักศึกษา ครู หมอ พยาบาล ทหาร ธุรกิจขายตรง 

(เครื่องส าอาง) และชาวต่างชาติ ถ้าต้องการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนสถานที่เพื่อศึกษาดูงาน กรุณาแจ้งรายละเอียด

เพ่ิมเติมกับบริษัทฯโดยละเอียด และต้องท าการขอราคาใหม่ทุกครั้ง 

 อัตราค่าบริการนี้ส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 100 USD/ลูกทัวร์ 1 ท่าน 

 ตามนโยบายการการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลี ผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลคือ ศูนย์สมุนไพร

โสม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ศูนย์ผลิตภัณฑ์น ้ามันสน ร้านเครื่องส าอางคอสเมติค โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส  

เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ หากจะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 

 เนื่องจากทัวร์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากต้องการแยกตัวออกจากคณะเดินทางโดย

ไม่ลงร้านรัฐบาล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าด าเนินการแยกท่องเที่ยวเป็นเงิน 300 USD/ลูกทัวร์ 1 ท่าน หากท่านใดไม่

เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม เนื่องจากมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่ านรับทราบ และยอมรับ

เงื่อนไขดังกล่าวแล้ว  

 ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย/กรมแรงงานไม่อนุญาต

ให้ออกเดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทางฝั่งเกาหลีปฏิเสธ

การเข้าเมือง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และจะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สลับโปรแกรมทัวร์ หรือมื้ออาหารตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง อันเนื่องมาจาก

เหตุการณ์ต่างๆ หรืออาจเกิดข้ึนจากเหตุสุดวิสัย แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 

มาตรการจ ากัดในสถานการณ์ COVID-19 และการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ 

 ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

 ลงทะเบียนกรอกข้อมูลการฉีดวัคซีนเพ่ือรับ Q-CODE ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง (บริษัทฯลงทะเบียนให้) 

 ลงทะเบียนการตรวจ RT-PCR TEST ที่สนามบินอินชอน (บริษัทฯลงทะเบียนให้ ผู้เดินทางช าระค่าตรวจด้วยตัวเองที่

สนามบิน)  

 แสดงเอกสาร International Covid-19 Vaccination Certificate ขอได้ที่แอพพลิเคชันหมอพร้อม (ผู้เดินต้อง

ทางเตรียมมาเอง) 

 ผู้เดินทางไม่จ าเป็นต้องกักตัว 7 วัน หากได้รับวัคซีนครบภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด และได้รับการรับรองจาก WHO 

ภายใน 14-180 วัน  



 
 

 ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ ไม่จ าเป็นต้องท าประกันโควิด แต่ต้องแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง 

และต้องมีใบรับรองจากสถานพยาบาล โดยเอกสารนี้ต้องเป็นภาษาเกาหลี หรือภาษาอังกฤษ 

 ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามที่ก าหนด จ าเป็นต้องท าประกันโควิด แต่ไม่ต้องกักตวั 7 วัน และยังต้อง

แสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบ ภายใน 24 ชั่วโมง

ก่อนเดินทาง และต้องมีใบรับรองจากสถานพยาบาล โดยเอกสารนี้ต้องเป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ  

 เมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลี ผู้เดินทางทุกคนต้องผ่านการตรวจ RT-PCR ขาเข้าอีกครั้งที่สนามบิน  

 เงื่อนไขการเดินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และมาตรการจ ากัดของประเทศเกาหลี 

หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ที่ได้รับวัคซีนตามก าหนด 

 ส าหรับบุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวัคซีน Johnson & Johnson 1 เข็ม)ภายใน

ระยะเวลา 14 - 180 วัน หากเกิน 180 วัน จะต้องฉีดเข็ม 3 ตามยี่ห้อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัย

โลก (WHO) ได ้แก ่  Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Sinopharm (Beijing), 

Sinovac, Covishield, Covaxin, Covovax  

 ส าหรับบุคคลอายุ 12-17 ปี ต้องได้ร ับว ัคซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวัคซีน Johnson & Johnson 1 เข็ม) 

ระยะเวลา 14 วันขึ้นไป 

 กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่จ าเป็นต้องได้รับวัคซีน (แต่ต้องเดินทางกับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบตามเงื่อนไข

เท่านั้น 

การเตรียมตัวลงทะเบียน K-ETA และเงื่อนไขท่ีควรทราบ 

 เตรียมไฟล์สแกนหน้าพาสปอร์ต และรูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 1 รูป พร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัวตามตัวอย่างแบบฟอร์มท้าย

โปรแกรมทัวร์ (กรณีทางบริษัทฯเป็นผู้ลงทะเบียนให้) 

 ก่อนส่งข้อมูลแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ทางบริษัท กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วนอีกครั้ง หาก

ข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถท าการแก้ไขข้อมูลในระบบได้ ต้องท าการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด  

 หากมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ข้อมูลในหนังสือเดินทาง ชื่อ เพศ วันเกิด วันหมดอายุ หรือข้อมูลส่วน

อ่ืนๆ แม้ K-ETA จะยังไม่หมดอายุ ผู้เดินทางจะต้องยื่นขอ K-ETA ใหม ่



 
 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียนการสมัคร K-ETA ทุกกรณี เนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับขั้นตอนการ

ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลี  

 การรับรองอาจจะมีความล่าช้า เนื่องจากประเทศเกาหลีมีการเพิ่มจ านวนประเทศที่ จ าเป็นต้องใช้ K-ETA มากขึ้น 

เพราะฉะนั้น ผู้เดินทางควรลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเดินทาง  

 ระบบจะใช้เวลาพิจารณา 2 – 3 วันหรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับประวัติการเดินทางของแต่ละคน 

 ระยะเวลาของ K-ETA มีอายุ 2 ปี นับจากวันได้รับการรับรอง (สามารถเข้าได้มากกว่า 1 ครั้ง ในระยะเวลา 2 ปี และ

สามารถพ านักอยู่ในเกาหลีได้ครั้งละไม่เกิน 90 วัน) 

 ผลพิจารณา K-ETA ไม่ใช่ วีซ่า เพราะฉะนั้น ไม่สามารถรับรองการผ่านเข้าประเทศได้ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจะเป็น

ฝ่ายพิจารณาว่าผู้เดินทางสามารถเข้าประเทศได้หรือไม่อีกครั้ง ทางบริษัทไม่สามารถแทรกแซงการท างานของ

เจ้าหน้าที่ได้ 

 การอนุมัติจะถูกปฏิเสธหรือยกเลิก ในกรณีกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง อาจจะถูกจ ากัดการเข้าประเทศตามที่

กฎหมายเกาหลีก าหนด 

 กรณีท่ีไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทางฝั่งเกาหลีใต้ปฏิเสธการเข้า

เมือง ผู้เดินทางจะไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ทุกกรณี 

อัตราค่าบริการรวม 

- ตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – เกาหลี - กรุงเทพฯ สายการบิน Airasia X (XJ) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่

สามารถสะสมไมล์ได ้

- ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2 - 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่ และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 

- ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 

1 ใบ 

- ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 



 
 

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 

- ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

- ภาษีน ้ามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

- ประกันอุบัติเหตุ และประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท (เงื ่อนไขเป็นไปตาม

กรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร เครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน การ

ถูกปฏิเสธไม่ให้ออก และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที ่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที ่กรมแรงงานทั้งที ่เมืองไทยและ

ต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือเกาหลี มีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอ

เรียกตรวจโรคเพ่ิมเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย พร้อม

หนังสือรับรองภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ  

- ค่าตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางเข้าประเทศเกาหลีที่สนามบินอินชอน ราคา 80,000 วอน ต่อ/ท่าน 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ 1,500 /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศ) ทางบริษัทฯขอสงวนวิทธิ์ในการเรียก เก็บที่สนามบินก่อนเชคอิน ในวันที่เดินทาง 



 
 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ แต่ไม่บังคับเรียกเก็บ) 

- กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 100 USD /ท่าน 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 

 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่

น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 30 วัน) 

 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นใน

กรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหัก

ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี

วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 



 
 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม

ความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  

 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (25 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางใน

คณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 25 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู ้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวัน

เดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน 

เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 อัตราค่าทัวร์นี้ส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ไม่สามารถเลื่อนไฟล์ทขาไป หรือขากลับได้ จ าเป็น

จะต้องไปและกลับตามก าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 

ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้

ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 

 
 
 



 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ เช่น ต้องการใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯอย่างน้อย 5-7 วัน

ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง 

และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน สายการบินยกเลิกบิน การประท้วง การ

นัดหยุดงาน การก่อจลาจล กรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่

กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่ง

อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณี

ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อน

เดินทางเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 



 
 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์

ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน ้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่

ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง หาก 

ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 ผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

รายละเอียดห้องพักที่ประเทศเกาหลี 

  ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักเดี่ยว (SGL) ห้องพักคู่ (TWN/DBL) และห้องพัก 3 ท่าน (TRP) 

 ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกัน บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะ ได้เป็น 

1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม 



 
 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

 โรงแรมในเกาหลีอาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยค านึงถึงประโยชน์    

ของท่านเป็นส าคัญ 

สิ่งท่ีควรเตรียมพร้อมเมื่อเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ 

เอกสารที่ควรเตรียมให้พร้อมก่อนการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของอาจจะ

พิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ โดยพิจารณาจาก 

 หลักฐานการท างาน อาทิ นามบัตร บัตรประจ าตัวพนักงาน จดหมายรับรองการท างาน ระบุ ต าแหน่ง เงินเดือน เป็น

ต้น กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ กรุณาเตรียมส าเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อผู้เดินทางพร้อมเซ็นรับรองส าเนา  หรือใน

กรณีท่ีท าอาชีพอิสระ ควรเตรียมหลักฐานการท างานไปให้พร้อม 

 หลักฐานการเงิน ควรแลกเงินสดสกุลเงินวอนของเกาหลี หรือสกุลเงินดอลล่าสหรัฐส าหรับใช้ท่องเที่ยวเที่ยวใน

ประเทศเกาหลีติดตัวมาด้วย และควรพกบัตรเครดิตต่างประเทศติดตัวไว้ อาทิ Visa Card, American Express, 

Master Card, JTBC Card เป็นต้น เพ่ือแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านเดินทางมาท่องเที่ยวแบบสุจริต 

 หลักฐานกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา อาทิ บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษ ในกรณีไม่ได้เดินทางกับผู้ปกครอง (บิดา มารดา) หรือญาติที่มีสนามกุลเดียวกัน หากอายุยังไม่ถึง 18 ปี

บริบูรณ์ ผู้เดินทางต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครองแนบมาด้วย 

 หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศเกาหลี หรือเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนๆ แต่ท าพาสปอร์ตใหม่ ควรพกพาสปอร์ตเล่มเก่า

ที่มีประวัติการเดินทางน าติดตัวไปด้วย 

ข้อควรระวังเม่ือเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ 

 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศเกาหลีโดยปราศจากการส าแดงสิ่งของที่อยู่ภายใต้

การกักกันเพื่อป้องกันการแพร่โรคติดต่อ เช่น สัตว์ ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสัตว์จะถูกปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันของสุกรในประเทศใกล้เคียง จึงมีการเพิ่มค่าปรับสูงสุดจาก 1 ล้าน

วอนเป็น 10 ล้านวอน เพ่ือป้องกันโรคระบาดเข้าสู่ประเทศเกาหลี 



 
 

 อ้างอิงจากหน่วยงานกักกันสัตว์และพืช (Animal and Plant Quarantine Agency) ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มี

การแพร่ของโรคอหิวาต์แอฟริกัน เช่น จีน เวียดนาม มองโกเลีย กัมพูชา รัสเซีย สาธารณรัฐเช็ก ฮังการี อิตาลี ฯลฯ 

ต้องส าแดงเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ หากพบว่าไม่มีการส าแดง จะมีค่าปรับขั้นแรก 5 ล้านวอน 

ค่าปรับขั้นที่สอง 7.5 ล้านวอน และค่าปรับขั้นที่สาม 10 ล้านวอน ส าหรับผู้ที่ ถูกพบว่าไม่มีการแสดงผลิตภัณฑ์จาก

สัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อสัตว์ปีก ฯลฯ จะมีค่าปรับขั้นแรก 1 ล้านวอน ค่าปรับขั้นที่สอง 3 ล้านวอน 

และค่าปรับขั้นที่สาม 5 ล้านวอนขั้น 

 สิ่งของที่ต้องแสดง (สิ่งของต้องห้าม) ประกอบด้วย: 

 สัตว์: สุนัข แมว นก ฯลฯ 

 ผลิตภัณฑ์ทางปศุสัตว์: เนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อไก่ เป็ด ไส้กรอก แฮม เนื้อแดดเดียว เนื้อกระป๋อง เนื้อเปื่อย 

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไขมันวัว (แกง) ฯลฯ 

 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์: เขากวาง กระดูก ขน ฯลฯ 

 ผลิตภัณฑ์จากนม: นม ชีส เนย ฯลฯ 

 ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่: ไข่ไก่ ไข่นก ไข่ขาว ผงไข่ ฯลฯ 

 อาหารสัตว์ ขนมขบเคี้ยว วิตามิน ฯลฯ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทาง และรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ า

เพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุใน

รายการทัวร์ทั้งหมด ** 

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



 
 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 
 

1. ชื่อ - นามสกุล ........................................................................ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าหนังสือเดินทาง) 

2. หมายเลขหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ................................. หนังสือเดินทางเดินทางต้องเป็นเล่มปัจจุบัน และต้องมี

อายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน กรุณาสแกนไฟล์ให้ชัดเจน และบันทึกเป็นไฟล์ JPEG เท่านั้น (ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง) 

 
 

3. เบอร์โทรศพัท์ ............................................................................................................  ที่สามารถติดต่อได้ 

4. E Mail ..................................................................................................................................................... 

5. ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ 

ท่านเคยเดินทางไปเกาหลีหรือไม่ เคย ไม่เคย      จ านวน .............................................................. ครั้ง  

จุดประสงค์ในการเดินทาง ....................................................................................................................... 

ท่านเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนหรือไม่ เคย     ไม่เคย       จ านวน ..................................................... ครั้ง  

จุดประสงค์ในการเดินทาง ................................................................................................................... .... 

6. อาชีพ (กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 



 
 

อาชีพปัจจุบัน ………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา ..............................................................................................................  

ต าแหน่ง ........................................................ รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ .................................... . บาท 

(กรณีมีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว ฟรีแลนซ์ แม่บ้าน พ่อบ้าน เกษียณอายุ หรืออ่ืนๆ โปรดระบุข้อมูลให้ละเอียด

ชัดเจน และครบถ้วน)  

7. ผู้ร่วมเดินทาง จ านวน …………..………… คน (กรอกเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าหนังสือเดินทาง) 

ชื่อ - นามสกุล ...................................................................... เบอรต์ิดต่อ ................................................ 

ชื่อ - นามสกุล ...................................................................... เบอร์ติดต่อ .......................... ...................... 

ชื่อ - นามสกุล ...................................................................... เบอร์ติดต่อ .................................. .............. 

ชื่อ - นามสกุล ...................................................................... เบอร์ติดต่อ ................................................  

ชื่อ - นามสกุล ...................................................................... เบอร์ติดต่อ .................................. ............. 

8. รูปถ่ายหน้าตรงพ้ืนหลังสีขาว อายุไม่เกิน 3 เดือน ขนาดของรูปภาพไม่เกิน 700x700 pixels หรือ 2x2 นิ้ว ขนาดไฟล์

ไม่เกิน 100 kb (ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง) 

 
** กรุณาแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น ** 

 
 
 
 



 
 

 

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

 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

