
 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 23827 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 
 
 
 
 



บินด้วยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ขึ้นเครื่องท่ีท่าอากาศยานสวุรรณภมิู (BKK) 

XJ700 BKK(สวุรรณภมิู) – ICN (อินชอน) 02.35 – 10.05 
XJ701 ICN (อินชอน) – BKK (สวุรรณภมิู) 11.20 – 15.10 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. ** 
**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 

 

 
 

ลงทะเบียนให้ครบ 3 ขัน้ตอน  
1. ลงทะเบียน K-ETA พร้อมช าระค่าธรรมเนียม 
2. ลงทะเบียน Q-CODE ให้ 
3. ลงทะเบียนตรวจ PCR ท่ีเกาหลีให้ (ไม่รวมค่าตรวจ ประมาณ 80,000 วอน) 

DAY 1 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมิู)              (-/-/-)  

23.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X โดยมเีจ้าหน้าที่ของ
บรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบั อ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรบัหน้ากากอนามยั และมคัคเุทศก์
คอยให้ค าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 ก่อนออกเดินทาง  
**กรณุาเผ่ือเวลาในการเดินทางมายงัสนามบินอย่างน้อย 3 ชัว่โมง เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน**  
 
 
 
 

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

 



DAY 2 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อินชอน – ไร่สตอเบอร์รี่ – เกาะนามิ – THE GARDEN OF THE 

MORNIG CALM - โซล           (-/L/D) 
02.35    ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ โดย สายการบิน AIR ASIA X 

เทีย่วบนิที ่XJ700   
 **รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 20 ก.ก. (ช้ิน) และถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 ก.ก. 

**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
10.05  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  

** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กว่าเมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดั
หมายเวลา **  
 

 
 

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

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคลับี้ 

ไร่สตรอเบอรร่ี์ ให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการชมและเลอืกเก็บสตรอเบอร์รี่สดๆหวานฉ ่าจากไร่ นอกจากนัน้ ท่านยงั
สามารถซือ้กลบัมาฝากคนทีท่่านรกัทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย 



 
 

เมืองชุนชอน (CHUNCHEON) จงัหวดัคงัวอ็น ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวนัออก 63 กโิลเมตร 

เกาะนามิ NAMI ISLAND ทีเ่ทีย่วเกาหล ียอดฮติตลอดกาลทีไ่ม่ว่าใครกต็้องไปเยอืนทุกครัง้ทีไ่ปเที่ยวเกาหล ี
เพราะนอกจากจะอยู่ ใกลโ้ซล แลว้ ทีน่ี่ยงัเป็นสถานทีถ่่ายท า WINTER SONATA ซรีสีเ์กาหลสีุดคลาสสกิชื่อดงั
อกีดว้ย เกานามเิมพีื้นทีท่ ัง้หมดประมาณ 270 ไร่ และมลีกัษณะเป็นรูปพระจนัทรเ์สี้ยว เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ใกลก้รุงโซลที่ยงัรกัษาความอุดมสมบูรณ์และความบรสิุทธิข์องธรรมชาตไิวไ้ด้เป็นอย่างด ีเพราะนอกจากจะมี
ต้นไม้ใหญ่อย่าง ต้นสน และ ต้นแปะก๊วย ขึ้นเป็นจ านวนมากแล้ว ก็ยงัเป็นที่อยู่อาศัยของสตัว์ต่างๆ เช่น 
กระรอก กระแต หงส์ และ นกกระจอกเทศ ด้วยเช่นกนั และด้วยบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิ บวกกบัเสน่ห์
ของธรรมชาตทิีแ่ตกต่างกนัออกไปในแต่ละฤดจูงึท าใหท้ีน่ี่เป็นพกิดัทีไ่ปกีค่รัง้กไ็ม่มเีบื่อ 

 

 NAMI ISLAND 



THE GARDEN OF MORNING CALM สวนแห่งนี้ตัง้อยู่ที่เมอืงกาพยองจงัหวดัคยองกโีดเป็นสวนของ

เอกชนขนาดใหญ่ทีเ่ตม็ไปดว้ยพนัธุ์ไมแ้ละดอกไมน้านาพนัธุ์มากกว่า5 ,000 ชนิดและเป็นสวนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของ
เกาหลีเปิดให้เข้าชมตลอดทัง้ปี  พิเศษ!! ในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคมจะมีการจัดแสดงไฟสวยๆ ฉลอง
ครสิตม์าสตย์าวขา้มปี (ทัง้นี้ในแต่ละปีจะมกี าหนดการจดัแสดงทีแ่ตกต่างกนั) 

 

เมืองโซล (SEOUL) ชื่ออย่างเป็นทางการ นครพเิศษโซล เป็นเมอืงหลวงและมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

เกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ  10 ล้านคน เป็นปริมณฑลที่ใหญ่  มีประชากรประมาณ 25 ล้านคน 
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5 - 

cite_note-4ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยซึ่งประกอบด้วยบริเวณมหานคร
อนิชอ็นและจงัหวดัคยอ็งก ีเกอืบหนึ่งในสีข่องประชากรชาวเกาหลใีต้อาศยั
อยู่ในโซลและชาวต่างชาตอิกีประมาณ 275,000 คน 

ค ่า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร ชาบู ชาบ ู
ท่ีพกั HOTEL SKYPARK MYEONGDONG 3 HOTEL, SEOUL หรือเทียบเท่า   

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5#cite_note-4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5#cite_note-4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5


DAY 3 
สนุกกบัการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ศูนยร์วมเครื่องส าอางแบรนดด์งัเกาหลี – ศูนย์

สมุนไพรเกาหลี – สวนสนุกลอ๊ตเต้เวิลด ์– ภเูขานัมซาน – หอคอยเอน็โซลทาวเวอร ์– ดิวต้ี

ฟรี – ย่านเมียงดง           (B/L/-) 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (GRAB&GO) 

** เป็นอาหารตามท่ีทางโรงแรมจดัให้ในแต่ละวนั แต่ไม่ได้ทาน ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** 

ลานสกีขนาดใหญ่  (ราคาทวัร์ยงัไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกลีฟิท์, สโนว์สเลด กอนโดล่า หรอื เคเบลิ **

ขึ้นอยู่กับสถานที่ว่ามีให้บริการหรือไม่**) มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มี
อนัตราย เตรยีมตวัก่อนเล่นสก ีควรเตรยีม ถุงมอืสก ีผา้พนัคอ แว่นกนัแดด เสือ้แจ๊คเกต็กนัน ้า หรอืผา้ร่ม และ
กางเกงรดัรูป ขอค าแนะน าและฝึกวธิกีารเล่นจากไกด์ทอ้งถิน่ก่อนลงสนามจรงิ เพื่อความปลอดภยัของท่านเอง
เป็นส าคญั **ปรมิาณของหมิะและการเปิดให้บรกิารของลานสกขีึน้อยู่กบัความเอื้ออ านวยของอากาศ หากไม่มี
หมิะเพยีงพอ ลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิาร ในกรณีทีล่านสกไีม่สามารถเปิดบรกิาร ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงโปรแกรม ปรบัเปลีย่นเป็น ONE MOUNT SNOW PARK (ไม่รวมค่าเขา้ SNOW PARK) 

 

 

SKI 



 
เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัราคารอาหาร เมนู บุลโกกิ 

ผลิตภัณฑ์ เ วชส าอางจาก ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดังเกาหลี  (COSMETIC 

GALLERY) เช่น WATER DROP (ครีมน ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็

อกซ์) , ALOE VERA PRODUCT (ผลติภณัฑ์จากสมุนไพร ว่านหางจระเข้) เป็นต้น เลอืกซื้อสนิค้าจาก ศูนย์

สมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP)  เป็นผลติภณัฑผ์ลของฮ๊อกเกท็นามู ทีเ่ตบิโตกลางป่าดงดบิกว่า 20 ปี มี

สรรพคุณช่วยกรองสารพษิในตบั เหมาะส าหรบัคนทีท่ างานหนัก ดื่มเหลา้ นอนดกึ หรอืเป็นไวรสัตบัอกัเสบ ตบั
แขง็ 

สวนสนุกลอ๊ตเต้เวิลด ์(LOTTE WORLD) สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ตดิอนัดบัโลกทีต่ ัง้อยู่ในกรุงโซล 
ซึง่แบ่งออกเป็น 2 สว่นหลกัคอื สวนสนุกในร่มทีช่ื่อว่า LOTTE WORLD ADVENTURE ทีม่อียู่ทัง้หมด 4 ชัน้ แต่
ละชัน้ก็จะมเีครื่องเล่นต่างๆ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลกึ และลานสเก็ตน ้าแขง็ขนาดใหญ่ และในส่วนของ
สวนสนุกกลางแจง้นัน้มชีื่อว่า MAGIC ISLAND อนัเป็นทีร่วมเครื่องเล่นหวาดเสยีวหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ยงัมี
สิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆ ภายในบรเิวณสวนสนุกแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นหา้งสรรพสนิค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ 
ฯลฯ 

 

ภเูขาน าซาน เป็นทีต่ ัง้ของ หอคอยเอน็ โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมอืง

ทีสู่งทีสุ่ดในโลก มคีวามสูงถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอด
โซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถ้าหนัไปยงัทศิตรงขา้ม กจ็ะเหน็ไกล
ไปถงึแม่น ้าฮนักงั เป็นอกีหนึ่งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนตกิ และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่นี่ยงัคงได้รบัความนิยม
เสมอมา เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้งกุญแจคู่รกัทีย่อดนิยมของนักท่องเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชื่อว่าหาก
ได้มาคล้องกุญแจด้วยกนัที่นี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะท าให้รกักนัมัน่คง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่



รวมค่า ขึน้ลฟิต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกัส าหรบัคลอ้ง ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  **
ราคารวมค่าขึน้ CABLE CAR แลว้** 

 

ดิวต้ี ฟรี (DUTY FREE)  เป็นศูนยร์วมร้านค้าปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโซล ใหไ้ดช้อ็ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมชัน้
น าแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬกิา , แว่นตา , เครื่องส าอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรปู หรอืจะ
เป็นโทรศพัท์มอืถอื ใหท้่านอสิระไดเ้ลอืกซื้อไดอ้ย่างเต็มที ่ เป็นแหล่งรวมสนิค้าแบรนด์ดงักว่า 250 แบรนด์ ทัง้
เครื่องส าอาง , น ้าหอม , กระเป๋า , สนิค้าแฟชัน่ต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , 
LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE เป็นต้น ไม่ได้มแีค่เพยีงสนิค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านัน้ สนิค้า
แบรนด์เกาหลกีม็ใีหเ้ลอืกหลากหลายไม่แพก้นั หากจะเขา้ไปชอ็ปป้ิงกนัทีห่า้งแห่งนี้ ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลู
ตัว๋เครื่องบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซือ้สนิคา้ 

ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมยีงดงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวม
แฟชัน่แบรนด์เกาหลชีัน้น า ซึ่งในแต่ละวนัจะ มวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ็ปป้ิงกนัอย่างลน้หลาม ท่านสามารถหาซื้อ
สนิค้าได้อย่างหลากหลายทัง้เสื้อผ้า , รองเท้า , กระเป๋า , เครื่องส าอางซึ่งเป็นที่รู้จกัอย่างดีของคนไทย เช่น
LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นต้น เครื่องประดบั , ซดีเีพลง , 
วซีดี ี, ดวีดีหีนงัและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีูปดารานกัแสดงคนโปรดของท่านอยู่ในสนิคา้ อกีทัง้
ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟุตไดท้ีน่ี้  

 อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเท่ียว  



 
ท่ีพกั HOTEL SKYPARK MYEONGDONG 3 HOTEL, SEOUL หรือเทียบเท่า   
 

DAY 4 
ศูนย์โสมรฐับาล – ศูนย์สมุนไพรน ้ามนัสนแข็มแดง – พิพิธภณัฑ์สาหร่าย – หมู่บ้านบุก

ชอนฮนัอก – พระราชวงัชางดอ็กกงุ – โดนัทคาเฟ่ พาจ ู– PAJU PREMIUM OUTLET (B/L/D)  
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (GRAB&GO) 

** เป็นอาหารตามท่ีทางโรงแรมจดัให้ในแต่ละวนั แต่ไม่ได้ทาน ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** 

เลอืกซือ้สนิคา้จาก ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลทีเ่รยีกว่าศูนยโ์สมแห่งรฐับาล เพราะโสม
ทุกชนิดทีน่ี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรฐับาล ไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมที่มี

อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุดในโลก มีชื่อเสียงที่สุด  และ ศูนย์สมุนไพรน ้ามนัสนเขม็แดง 

(RED PINE) เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากน้ามนัสน มสีรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหาร

และรกัษาสมดุลในร่างกายไดเ้ป็นอย่างด ี

พิพิธภณัฑ์สาหร่าย (KIMPAP)  จดัแสดงเรื่องราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวตัิความเป็นมาต้น
ก าเนิดของการผลติสาหร่ายและขัน้ตอนการผลติสาหร่ายที่สดใหม่ทุกวนั ให้ท่านจะได้เลอืกชมิผลติภณัฑ์ที่ท า
จากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิห้ลิ้มลองและเลอืกซื้อเหมาะแก่การน ามาเป็นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแห้ง , 
สาหร่ายย่าง พิเศษ !! ให้ท่านได้ท ากิมจิหรือคิมบบัและใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮนับก” (HANBOK) และ
ถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  



หมู่บ้านบุกชอนฮนัอก (BUKCHON HANOK VILLAGE)  หรือบางคนเรียกว่า หมู่บ้าน
บุคชอนฮนัอ๊ก เป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของเกาหล ีท่ามกลางตกึรามบา้นช่องทีท่นัสมยัของกรุงโซลนัน้ หมู่บา้น
แห่งนี้ก็ยงัคงรกัษาอาคารบ้านเรอืนในสมยัโบราณ มกีลิน่อายของเกาหลใีนยุคเก่าแก่ เหมาะส าหรบัคนที่ชอบ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมู่บ้านบุกชอนฮันอกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เมื่อ
นกัท่องเทีย่วไดไ้ปเยอืนแลว้ จะไดพ้บกบับา้นของขุนนางระดบัสูงของเกาหลใีนสมยัก่อน ภายในหมู่บา้นมอีาคาร
แบบดัง้เดิมของเกาหลีกว่า 100 หลงั (รูปแบบบ้านแบบดัง้เดิมของเกาหลเีรยีกว่า ฮนัอก) ซึ่งเก่าแก่มาตัง้แต่
สมยัโชซอน สว่นชื่อ บุคชอน(BUKCHON) แปลว่าหมู่บา้นทางตอนเหนือ 

 

 

BUKCHON HANOK 



พระราชวงัชางด็อกกงุ(CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวงัที่สร้างหลังจาก
พระราชวงัเคยีงบกกุง(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็นพระราชวงัหลกัของกษตัรยิห์ลายพระองค์
ของราชวงศ์โชซอน ที่ได้รบัการดูแลรกัษาไว้อย่างดี ภายในประกอบด้วยพื้นที่สาธารณะ อาคารพระราชวงั
ส าหรบัราชวงศ์ และสวนบวีอน(BIWON) หรอืรูจ้กักนัในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหย่อมดา้นหลงัทีเ่ต็มไป
ดว้ยตน้ไมย้กัษ์อายุกว่า 300 ปี บ่อน ้า และศาลาพกัผ่อน มคีวามธรรมชาตมิากทีสุ่ด ไวเ้ป็นทีพ่กัผ่อน 

เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดกั  

 

เมืองพาจู พาจูซึ่งเป็นเมอืงเลก็ ๆ นอกกรุงโซล ทีใ่ชเ้วลาเดนิทางโดยรถยนต์เพยีง 45 นาท ี เป็นจุดหมายปลายทาง
ยอดนิยมของคนจากโซล เมอืงนี้ให้ความรู้สกึเงยีบสงบต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่น รวมถึงม ีพาจู บุ๊ค ซิตี้ 
(PAJU BOOK CITY) หมู่บา้นศลิปะเฮรี ่หมู่บา้นชาวองักฤษ และหมู่บา้นโพรวองซ์ 

CAFÉ MALDDONG DONUT คาเฟมลัตงโดนัททาวน์ ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงพาจู จงัหวดัคยองกโีด อยู่ห่างจาก

โซลเพยีงแค่ 40 กโิลเมตรเท่านัน้ เป็นคาเฟทีส่วยงามแปลกตามาก เพราะการจดัตกแต่งสสีนัสดใสทัง้ภายในและ
ภายนอกร้านทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ไม่เหมอืนใคร อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งรวมขนมหวานนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น เคก้ เบ
เกอรี ่ไอศกรมี โดนทั เครื่องดื่มหลายชนิด ฯลฯ   

CHANGDEOKGUNG 

PALACE 



 

พาจพูรีเมียมเอ้าเลท็ ตัง้อยู่ทีเ่มอืงพาจูไม่ห่างจากโซลมากนัก ภายในมขีองชอ้ปต่างๆจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น 

Prada, FERRAGAMO TOD’S, COACH, MCM, ADIDAS, NIKE เป็นต้น  มี
ทัง้หมด 2 ตึกใหญ่ๆ ด้านในมทีัง้หมด 3 ชัน้ มสีะพานเชื่อมถึงกัน ที่ส าคญั 
ราคาถูกกว่าชอ้ปดา้นนอกอย่างต ่าๆ 30% 

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ข้าวย าเกาหลี (BIBIMBAB)  
ท่ีพกั  YONGJEONG INTERNATIONNAL HOTEL, INCHEON หรือเทียบเท่า   

DAY 5 
ร้านละลายเงินวอน – อินชอน – กรงุเทพ (สวุรรณภมิู)      (B/-/-)  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (SET BOX) 

จากนัน้เลือกซื้อของฝากจาก ซุปเปอร์มาร์เกต็ หรือ ร้านละลายเงินวอน  ให้ท่านได้เลือกซื้อ

ชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมี
ลา้งหน้าโสม เครื่องส าอางโสม เป็นตน้ และยงัมกีมิจ ิ, ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 
11.20    ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิูโดย สายการบิน AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ701  
 **รวมน ้าหนักกระเป๋าส าหรบัโหลดใต้ท้องเคร่ืองไม่เกิน 20 ก.ก. (ช้ิน) และถือขึ้นเคร่ืองได้ 7 ก.ก. 

**ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
15.10 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

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



 
 

อตัราค่าบริการ  
 

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

** (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 
**หากต้องการท ากรุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

 
 
ข้อส าคญั  
 

- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 
ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อน
เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

วนัท่ีเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเด่ียว ราคาจอยแลนด ์

07 – 11 ธนัวาคม 2565 22,999 5,000 17,000 

10 – 14 ธนัวาคม 2565 23,999 5,000 17,000 

14 – 18 ธนัวาคม 2565 22,999 5,000 17,000 

15 – 19 ธนัวาคม 2565 22,999 5,000 17,000 

16 – 20 ธนัวาคม 2565 22,999 5,000 17,000 

17 – 21 ธนัวาคม 2565 22,999 5,000 17,000 

18 – 22 ธนัวาคม 2565 22,999 5,000 17,000 

19 – 23 ธนัวาคม 2565 23,999 5,000 17,000 

21 – 25 ธนัวาคม 2565 23,999 5,000 17,000 

28 ธนัวาคม 65 – 01 มกราคม 65 28,999 5,000 20,000 

29 ธนัวาคม 65 – 02 มกราคม 65 28,999 5,000 20,000 



- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 30 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปล่ียนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

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

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

ส าคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากท่ี

ด้านหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท่ี์ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหน่ึง 

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

กรณีต้องการตดักรุป๊ส่วนตวั กรุป๊เหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขาย
ตรงเครื่องส าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพ่ิมสถานท่ีขอดูงาน กรุณา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าท่ีเพ่ือท าราคาให้ใหม่ทุกครัง้  
 
การลงทะเบียนเข้า-ออกประเทศเกาหลีและไทย 

1. เงื่อนไขการลงทะเบียน K-ETA (ควรเผ่ือเวลาในการพิจารณาอย่างน้อย 10 วนั) 
- ทางบริษทัฯ จะท าการลงทะเบียน K-ETA ให้ หลงัจากได้รบัเงินมดัจ า หากลงทะเบียนไม่ผ่านจะรีฟันเงินคืน

ให้โดยหกัค่าใช้จ่ายตามจริง   
1.1.1 หากไม่ผ่าน K-ETA หกัค่ามดัจ าตัว๋ 1500 บาท และค่ากรอก K-TEA 500 บาท 
1.1.2 กรณีท่ีลูกค้ามี K-ETA อยู่แล้ว ทางบริษทัจะคืนค่าธรรมเนียม 300 บาท/ท่าน 

- ทางบริษัทฯ เป็นเพียงตวัแทนในการลงทะเบียน ตามข้อมูลท่ีท่านให้มาเท่านัน้ หากไม่ผ่านการอนุมติั ไม่
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

- การลงทะเบียน K-ETA เป็นส่วนนึงในการคดักรองคนเข้า - ออกเกาหลีเท่านัน้ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจจะ
มีการคดักรองอีกครัง้ การท า K-ETA ไม่ได้เป็นการการนัตีว่าจะต้องผ่านด่าน หากไม่ผ่านด่าตรวจคนเข้า
เมืองกไ็ม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ทุกกรณี 



- เอกสารท่ีต้องเตรียม คือ ส าเนาพาสสปอรต์ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน รปูถ่ายพื้นหลงัสีขาว ขนาด 2 น้ิว 
ข้อมูลส่วนตวัท่ีต้องใช้ในการกรอกข้อมูล 

2. เงื่อนไขการลงทะเบียนยกเว้นการกกัตวั  
- 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) หากเป็นเขม็บูสเตอร ์ต้องก่อนเดินทาง 14 วนั 

- เอกสารท่ีต้องเตรียม คือ เอกสารแสดงการได้รบัวคัซีนเป็นภาษาองักฤษท่ีเช่ือถือได้ เช่น วคัซีนพาสสปอรต์ 
เป็นต้น 

3. เงื่อนไขการลงทะเบียนตรวจโควิด 
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 48 ชัว่โมง ท่านต้องยื่นผลให้กบั

ทางบริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรบัรองแพทย์ใช้ในการยืนยนั เพื่อท าการย้าย
วนัเดินทาง หรือเกบ็เครดิตการเดินทาง อาจมีการเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบันโยบายของสาย
การบินและบริษทัคู่ค้า (ไม่รวมในค่าทวัร)์ ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 

- การตรวจ ATK  ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 24 ชัว่โมง ท่านต้องยื่นผลให้กบัทาง
บริษัท กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรบัรองแพทย์ใช้ในการยืนยนั เพื่อท าการย้ายวนั
เดินทาง หรือเกบ็เครดิตการเดินทาง อาจมีการเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจริง ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบันโยบายของสายการ
บินและบริษทัคู่ค้า (ไม่รวมในค่าทวัร)์ ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 

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

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัสง่น าเทีย่วตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม



เดมิ โดยค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน 
เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500 ,000 บาท หรอืกรณีเสยีชีวติ 
วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 

- ค่าลงทะเบียน K-ETA 
 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 
- ค่ามนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และค่าใชจ่้ายสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
- ค่าวซี่าส าหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยื่นเองเท่านัน้ 
- ค่าใชจ่้ายดา้นเอกสารสว่นตวั เช่น ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- ค่าเดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กว่าเวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดนิทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มนี ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเครื่องบนิตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุ่นของเครื่องบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- ค่าภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครื่องบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
- อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อน
เดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

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

- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดนิทางไม่เกนิ 48 ชัว่โมง ท่านต้องยื่นผลใหก้บัทาง
บรษิทั กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิตอ้งมผีลตรวจและใบรบัรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยนั เพือ่ท าการยา้ยวนัเดนิทาง หรอื
เกบ็เครดติการเดนิทาง อาจมกีารเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจรงิ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบันโยบายของสายการบนิและบริษทัคู่ค้า และ
ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 

- ค่าการตรวจ ATK ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดนิทางไม่เกนิ 24 ชัว่โมง ท่านต้องยื่นผลให้กบัทาง
บรษิทั กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิตอ้งมผีลตรวจและใบรบัรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยนั เพือ่ท าการยา้ยวนัเดนิทาง หรอื
เกบ็เครดติการเดนิทาง อาจมกีารเกบ็ค่าใช้จ่ายตามจรงิ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบันโยบายของสายการบนิและบรษิทัคู่ค้า และ
ต้องมีใบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ 
 



** การตรวจจากฝัง่ไทย ณ วนัท่ี 15-06-2022 สามารถตรวจได้ทัง้ RT-PCR ก่อนเดินทางภายใน 48 ชม. หรือ ATK 
ก่อนเดินทาง ภายใน 24 ชม. ซ่ึงผลตรวจท่ีใช้ จะต้องเป็นภาษาองักฤษและเป็นผลจาก LAB เท่านัน้ หากผลตรวจท่ี
ลูกค้าตรวจออกมา เอกสารไม่ใช่ภาษาองักฤษ และไม่สามารถเชค็อินได้ บริษทัไม่รบัผิดชอบทุกกรณี ** 

 
เงื่อนไขการจอง 

- กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พร้อมช าระเงนิมดัจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 15,000 บาท 
หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 1 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี้ กรุณาช าระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นัน่หมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจ านวนจ ากดั  ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จ านวน เท่านัน้  

- หลงัไดร้บัการลงทะเบยีน K-ETA ผ่านแลว้ กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หาก
ท่านไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ที่บรษิทัก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวน
สทิธิไ์ม่สามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้่านใดไม่ว่าสว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็ค่าทวัรเ์ตม็จ านวน 100% 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบั

วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร์ หรอืหกัค่าใช้จ่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน 

โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเที่ยวบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ่ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

- กรณีลงทะเบียน K-ETA ไม่ผ่าน จะรีฟันเงินคืนให้โดยหกัค่าใช้จ่ายตามจริง  
▪ หากไม่ผ่าน K-ETA หกัค่ามดัจ าตัว๋ 1500 บาท และค่ากรอก K-TEA 500 บาท 
▪ กรณีท่ีลูกค้ามี K-ETA อยู่แล้ว ทางบริษทัจะคืนค่าธรรมเนียม 300 บาท/ท่าน 



หมายเหตุ  
- กรณีที่ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อ

ยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิ
อาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัฤดกูาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของทา่
อากาศยานเป็นส าคญัเท่านัน้ สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นต้องมาถงึสนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนนี้
หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบร้อยแล้ว มรีายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 
หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

- หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดนิทางใหท้่านอย่างน้อย 3 
หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนั ไป หรอื กลบัส่วนใดได ้
จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ที่ไม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่าหอ้งพกัเดี่ยว
ตามทีร่ะบุ 

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
- กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทั  
- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไม่มอี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษิทัฯนอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณี
ใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์

ไม่สามารถขอรบัเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบับริการ  หากระหว่างเดินทาง สถานที่
ท่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดส่วน
หนึ่งใหท้่าน เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ าการจองและถูกเกบ็ค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ให้
ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทั
จะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
**เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงทัง้หมดน้ีแล้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ท่ีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 



 

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

2. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ** ไฟล ์JPG เท่านัน้ **  //  ** หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ** // ** 
รปูภาพหนังสือเดินทางต้องชดัไม่เบลอ สามารถมองเหน็ข้อมูลครบถ้วน ** 

 

3. เบอรโ์ทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ ...................................................................................... (เบอรข์องลูกค้า) 

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

เคยไปเกาหลีหรือไม่                 ไม่เคย               เคย    .................. ครัง้ เดินทางเพื่อ .................................... 

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

เคยไปประเทศอ่ืนท่ีไม่ใช่เกาหลีหรือไม่                 ไม่เคย               

         เคย    .................. ครัง้ เดินทางเพื่อ ........................................................................................................ 

(เคย/ไม่เคย กรณุาแจ้งรายละเอียดการเดินทาง – เดินทางไปประมาณก่ีครัง้และเดินทางไปท าอะไร) 

5. แจ้งอาชีพ ณ ปัจจุบนัของท่าน (กรณุาแจ้งข้อมูลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 

5.1 อาชีพ ณ ปัจจุบนั ......................................................................................................................... 

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



5.3 ช่ือสถานท่ีท างาน ณ ปัจจุบนัหรือช่ือของนายจ้าง 

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

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

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

6. ผู้ร่วมเดินทางของท่าน (กรณุาแจ้งข้อมูลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 

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

เบอรติ์ดต่อของผู้ร่วมเดินทาง.......................................................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 าเอกสารตามคิวท่ีได้รบัเอกสารจากลูกค้าเท่านัน้ **   

** หากข้อมูลท่ีลูกค้าแจ้งมามีความผิดพลาดหรือต้องการจะแก้ไขขอ้มูลท่ีแจ้งเจ้าหน้าท่ีมา จะต้อง
ด าเนินการกรอกเอกสารใหม่ทัง้หมด ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบ K-ETA ได้ **  

** กรณุาให้ขอ้มูลตามความเป็นจริงเท่านัน้ ** 

 

 
 



หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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