
 
 
 
 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 23991 ( (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม  



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 
23.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 แถว F เคาน์เตอร์สายการบิน

แอร์เอเชยีเอก็ซ์ โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน (เนื่องจากมีผู้โดยสารเดินทางไปต่างเป็น

ประเทศจ านวนมาก กรุณาเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง( 

 

 

 
02.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลี โดย เที่ยวบินที่ XJ 700 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง) 

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลา

ท้องถิ่นที่เกาหลี เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย( 

หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย ทางเจ้าหน้าที่จะท าการตรวจคัด

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

รวมค่าตรวจ RT-PCR TEST ท่านละ 80,000 วอน( 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

วันแรก  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                                                                                                     

                                                                                                                                       (-/-/-)

                                                                          

วันทีส่อง สนามบินอินชอน • ฮวาดัม โบทานิก การเ์ด้น (สวนป่าฮวาดัมซับ)  

                                                                                                                                                  (-/กลางวัน/เย็น)

                                                                          



 
 
 
 

 
น าทกุทา่นเดนิทางสู ่ฮวาดมั โบทานกิ การเ์ดน้ หรือสวนป่าฮวาดัมซับ ในขณะที่โซลมีจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่

สวยงามตระการตา แต่เมื่อเดินทางออกไปนอกเมืองเพียงแค่สองชั่วโมงเศษ คุณจะพบกับสถานที่ชมใบไม้

เปลี่ยนสีที่สวยไม่แพ้ทีไหน สวนที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามในทุกช่วงเวลาของปี แต่จะสวยที่สุดในช่วงฤดู

ใบไม้ร่วง ภายในสวนมีทั้งหมด 17 ธีมด้วยกัน อาทิ สวนมอส สวนบอนไซ ป่าเบิร์ช และแหล่งที่อยู่อาศัยของ

หิ่งห้อย แต่ละโซนมีสัตว์ และพันธุ์ไม้นานาชนิด มีพืชแปลกใหม่ปลูกในประเทศมากกว่า 4,300 ชนิดกระจาย

อยู่ทั่วสวน ดื่มด าไปกับธรรมาชาติ และสีสันของฤดูใบไม้ร่วง ต้นเมเปิ้ล และต้นไม้อื่นๆ นานาพันธุ์ที่จะผลัด

ใบเปลี่ยนเป็นสีส้มสลับเหลืองแดงไปทั่วทั้งหุบเขา หากเดินไปตรงสะพานรูปหัวใจจะสามารถมองเห็นโมโนเรล

ที่ก าลังแล่นผ่านธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เนื่องจากพื้นที่ในสวนเป็นเนินเขาซะส่วนใหญ่ โมโนเรลจึงเป็น

ตัวเลือกที่ยอมเย่ียมส าหรับชมวิวรอบๆ ซ่ึงมีทั้งหมด 3 เส้นทางด้วยกัน (อตัราคา่บรกิาร ไมร่วมคา่โมโนเรล 

ประมาณ 4,000-8,000 วอน( 

 เส้นทางที่ 1 นั่งโมโนเรลจากสถานี 1 ไปยังสถานี 2 เป็นเส้นทางที่จะพาไปยังหอดูดาว เส้นทางกลับ

ลงมาระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร และใช้เวลาประมาณ 60 นาที (ราคาผู้ใหญ่ 4,000 วอน / เด็ก 

3,000 วอน( 



 
 
 
 

 เส้นทางที่ 2 นั่งโมโนเรลจากสถานี 1 ไปยังสถานี 3 เป็นเส้นทางที่จะพาไปยังพื้นที่สวนบอนไซ 

เส้นทางกลับลงมาระยะเวลาประมาณ 2 กิโลเมตร และใช้เวลาประมาณ 40 นาที (ราคาผู้ใหญ่ 

6,000 วอน / เด็ก 5,000 วอน( 

 เส้นทางที่ 3 นั่งโมโนเรลไป-กลับ เส้นทางนี้จะพาไปรอบๆ สวนพฤกษศาสตร์ ใช้เวลาประมาณ 20 

นาที (ราคาผู้ใหญ่ 8,000 วอน / เด็ก 6,000 วอน( 

   
หมายเหตุ :: หากไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวยังสวน ฮวาดัม โบทานิก การ์เด้น ตามที่ระบุในโปรแกรม
ทัวร์ได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการท่องเที่ยวทดแทนเป็น เกาะนามิ  

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  

จากนัน้  พกัที ่Sky Park Myeongdong / Dongdaemun Hotel หรอืเทียบเทา่ระดบั 3 ดาว 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรม

ที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
จากนั้น  ชมวิวมุมกว้างแบบพาโนราม่าบนยอดเขานัมซาน โซลทาวเวอร์ จุดเด่นอันสวยงามของกรุงโซลที่มองเห็นได้

จากที่ไกลๆ โดยเฉพาะในยามค่ าคืน หอคอยแห่งนี้จะเปิดไฟ LED หลากสีสัน ซึ่งสีไฟเหล่านี้บ่งบอกถึงสภาพ

อากาศในแต่ละวัน ซึ่งทัศนียภาพ

อันสวยงามด้านบนมาพร้อมกับ

บรรยากาศที่ โ ร แมนติ กสุดๆ 

กิจกรรมยอดนิยมส าหรับบรรดา

คู่รักจึงหนีไม่พ้นการคล้องใจไว้ที่

กุ ญ แ จ  Love Key Ceremony 

บริเวณระเบียงเหล็กเป็นจุดที่ ให้

คู่รักมาเขียนข้อความ และชื่อของคู่ตัวเองลงบนแม่กุญแจหลากสี  กิมมิคน่ารักๆ ที่ท าให้หอคอยแห่งนี้  

วันทีส่าม โซลทาวเวอร ์• หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง • คอสเมติค • ศูนย์สมุนไพรโสม • สวนสนุกเอ

เวอรแ์ลนด์  

                                                                                                (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 
 
 



 
 
 
 

กลายเป็นสถานที่เดตสุดฮิตอีกแห่งหนึ่งในเกาหลี (อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ และกิจกรรมคล้อง

กุญแจ(  

เดินเที่ยวย่านเดตยอดฮิตของหนุ่มสาวเกาหลี  ย่านอิกซอนดง ย่านที่เต็มไปด้วยตรอกซอกซอยเล็กๆ 

เหมือนเขาวงกต และร้านกาแฟหลากหลายสไตล์ มีร้านอาหารอร่อยๆ แอบซ่อนอยู่มากมาย ทุกร้านล้วนแต่

ถูกออกแบบให้สวยงามตามสไตล์ฮันอกแบบดั้งเดิม การันตีความอร่อยด้วยการออกรายการทีวีของเกาหลี

มาแล้ว นอกจากร้านอาหารอร่อยๆ ก็ยังมีชื่อเสียงจากคาเฟ่ที่มีจุดเด่นของตัวเอง อาทิ CREAMVILLA 

หนึ่งในคาเฟ่ชื่อดังสไตล์ฮันอกของย่านอิกซอนดงที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ที่นี่ยังมีร้านเกี๊ยวนึ่งเกาหลีชื่อ

ดัง ชางฮวาดัง อยู่ตรงหัวมุมถนน ในแต่ละวันจะมีคนมาต่อคิวรอเยอะมากๆ 

 
น าท่านเลือกซื้อเครื่องส าอาง คอสเมติคเอาท์เลท ศูนย์รวมเครื่องส าอางเกาหลีหลากหลายแบรนด์ หรือจะ

เป็นแบรนด์ JSM ของทางตัวร้านเองก็มีให้เลือกมากมาย อาทิ แสตมป์เซลล์ โบท็อกซ์ ครีมน้ าแตก ครีมหอย

ทาก และสินค้าอื่นๆ มีให้เลือกมากมาย  

น าชม ศูนย์สมนุไพรโสม ราชาแห่งมวลสมุนไพร ช่วยกระตุ้นการท างานของเซลล์เม็ดเลือดขาว ชาวเกาหลี

น ามาใช้รักษา และดูแลสุขภาพเป็นเวลานานกว่า 2,000 ปี  



 
 
 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

จากนั้น  ผจญภัยใน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพ

งดงาม จัดได้ว่าเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก มีงานเทศกาลต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอดทั้ง

ปี  เ ช่ น  Tulip Festival, Rose Festival, Summer Splash, Halloween Festival แ ล ะ  Romantic 

Illumination ที่จะเปิดไฟสว่างไสวในตอนกลางคืน เอเวอร์แลนด์เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่แบ่งออกเป็นโซนถึง 

5 โซน ดังนี ้

 

 โซนที่ 1 - Global Fair หลังจากผ่านประตูเข้ามาสู่สวนสนุก พบกับการผสมผสานกันอย่างลงตัว

ของสถาปัตยกรรมแห่งโลกตะวันออกและตะวันตก ที่ผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัวอย่างเมโสโป

เตเมีย เรอเนสซองส์ ไปจนถึงแบบโมเดิร์น เต็มไปด้วยร้านของที่ระลึก และร้านอาหารมากมาย มีมุม

ถ่ายรูปสวยๆ ต้นไม้แฟนตาซี (Magic Tree) ที่จะเปลี่ยนธีมไปตามฤดูกาล ต้นไม้ขนาดใหญ่มีความ

สูงถึง 13 เมตร ท าหน้าที่คอยต้อนรับเหล่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในสวนสนุก  



 
 
 
 

 โซนที่ 2 - Zootopia หนึ่งในสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดกว่า 2,000 

ตัว จากจ านวน 200 สายพันธุ์ ขึ้นรถบัสไปท่องโลก Safari World เพื่อใกล้ชิดกับสัตว์ป่ามาก

ยิ่งขึ้น และต่ืนเต้นไปกับการนั่งรถสะเทิ้นน้ าสะเทิ้นบกในโซน Lost Valley ชมฝูงสัตว์อย่างใกล้ชิด  

 โซนที่ 3 - European Adventure ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบยุโรป สถานที่ท่องเที่ยว

ยอดนิยมคือ คฤหาสน์ลึกลับ ซึ่งจะได้สนุกไปกับการยิงผี และไฮไลท์ของโซนนี้  รถไฟเหาะ T-

Express รถไฟเหาะรางไม้ที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมี สวนดอกไม้สีฤ่ดู Secret Garden โดย

มวลหมู่พฤกษาจะถูกเนรมิตขึ้นมาอย่างสวยงามในทุกฤดูกาล  

 โซนที่ 4 - Magic Land ดินแดนเมจิกแฟนตาซี ตกแต่งสวยงามราวกับเมืองในฝัน  

 โซนที่ 5 - American Adventure พาย้อนยุคกลับไปยังสมัยโคลัมบัส เตรียมวอร์มเสียงไปกรี๊ดกับ

เครื่ อง เล่นมากมาย อาทิ  Columbus Adventures, Rolling X-Train, Double Rock Spin, 

Hurricane เป็นต้น  

                                            
ค่ า        บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เมนูบาร์บีคิวปิ้งย่างเกาหลี  

จากนัน้  พกัที ่Sky Park Myeongdong / Dongdaemun Hotel หรอืเทียบเทา่ระดบั 3 ดาว 

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรม

ที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน( 

 

 



 
 
 
 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 
จากนั้น  พาเที่ยว สวนฮานึล สวนสาธารณะที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ฝังกลบขยะ บนระดับความสูง 98 เมตรเหนือ

ระดับน้ าทะเล สวนจึงตั้งอยู่บนเนินเขาและสูงที่สุดในบรรดาสวนทั้ง 5 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในรั้วของสวนสาธารณะ

เวิล์ดคัพ ช่วงฤดูใบไม้ร่วงเป็นเวลาที่ควรค่าแก่การมาเที่ยวสวนแห่งนี้ เพราะเป็นช่วงเวลาของ เทศกาลทุ่ง

ดอกหญ้าสีเงิน หรือดอกหญ้ายูลาเลียจะบานสะพรั่งไปทั่ว ย้อมสวนฮานึลให้กลายเป็นสีน้ าตาลอ่อนละมุน 

มีการประดับประดาไฟในสวนยามค่ าคืน ตรงกลางของสวนฮานึลจะมีจุดชมวิว มีลักษณะเป็นตะแกรงเหล็ก

ครึ่งวงกลมสีด า สามารถเดินขึ้นไปด้านบนเพื่อถ่ายวิวทุ่งหญ้าได้ มองจากจุดชมวิวลงไปจะเห็นเป็นเนินทุ่ง

ดอกหญ้าไกลสุดสายตา พอสายลมพัดผ่านดอกหญ้าเหล่านั้นก็จะปลิวไสวไปตามสายลมหนาว บนเนิน

เขาริมแม่น้ าฮันสุดโรแมนติก 

วันทีส่ี ่ เทศกาลทุ่งดอกหญ้า สวนฮานึล • ผลิตภัณฑ์น้ามันสน • ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู • 

พระราชวังถ็อกซูกุง • ถนนเลยีบก าแพงหิน • พลอยอเมทิส • ย่านอแีทวอน • ดิวตีฟ้ร ี• ย่าน

เมยีงดง                                                                                       

                                                                                                                        (เช้า/กลางวัน/-) 

 

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



 
 
 
 

                                                                                            
นอกจากมีทุ่งดอกหญ้าสวยๆ ให้ถ่ายรูปแล้ว สวนฮานึลยังมีพิกัด Instagrammable Spot สุดฮิต ที่ใครๆ 

ก็ต้องไปถ่ายรูปอีกหลายจุด ไม่ว่าจะเป็น สวนดอกคอสมอส ที่ก าลังบานอวดโฉมอวดสีสัน ทุ่งหญา้พิง้คม์ลูี ่

สีชมพูน่ารักสุดแสนโรแมน ดูอบอุ่นเข้ากับบรรยากาศลมหนาวที่พัดผ่าน ทุ่งดอกโคเชีย พีชตระกูลหญ้า

ทรงกลมสุดน่ารัก เปลี่ยนสีจากสีเขียวไปเป็นสีแดงส้มเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น 

น าชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู เป็นสมุนไพรที่ช่วยบ ารุงตับ ล้างตับ ท าให้ตับแข็งแรง สามารถรับประทาน

ได้ทุกเพศทุกวัย แม้ว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรเลย ทุกส่วนของฮ็อกเก็ตนามู กิ่ง ก้าน ใบ เป็นสมุนไพรได้หมด แต่

ส่วนที่ดีที่สุดคือเมล็ดแก่ช่วยถอนพิษสุราได้อย่างยอดเย่ียม 

เยือนหนึ่งในห้าวังหลวงของกรุงโซล พระราชวังถ็อกซูกงุ ที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาวังอื่นๆ ตั้งอยู่บนย่าน

ใจกลางเมืองที่แสนคึกคัก แต่กลับเป็นเพียงพระราชวังแห่งเดียวที่ถูกล้อมรอบไปด้วยอาคารสไตล์ตะวันตก 

เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์ให้พระราชวังแห่งนี้ยิ่งขึ้นไปอีก มีความเป็นเกาหลีที่แอบซ่อนกลิ่นอายความเป็น

ตะวันตกเอาไว ้แม้พื้นที่จะขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ด้านในมีพระต าหนักเก่าแก่ และพระที่นั่งสวยงามให้เดินชมได้

ไม่เบื่อ  



 
 
 
 

 
เดินเล่นบนถนน ถนนเลียบก าแพงหิน ขึ้นชื่อในเรื่องความสวยงามยามฤดูใบไม้เปลี่ยนสีของเกาหลี ถนน

สายนี้มีชื่อว่า ถ็อกซูกุง ทลดัม-กิล ขนาบ

อยู่ ข้ า งๆ  ก า แพงพระราช วัง  ถนนที่

สวยงามแห่งนี้ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร 

ทอดยาวจากพระราชวังถ็อกซูไปจนถึง

โรงละครชองดงตามแนวโค้งของถนน 

ขนานกับแนวก าแพงหินสีน้ าตาลเทา

สวยงาม ชมวิวต้นแปะก๊วยสีเหลืองที่ปลูก

เรียงรายเลาะเลียบรั้ววัง บรรดาใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้ริมสองฝั่งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง สีแดง สีส้ม และสีน้ าตาล 

ผลัดใบเปลี่ยนสีไปตลอดเส้นทาง ท าให้ถนนสายนี้มีทัศนยภาพสุดโรแมนติก จึงเป็นที่มาของชื่อ ถนนสายโร

แมนติก ผู้คนจึงนิยมมาเที่ยวช่วงใบไม้ก าลังร่วงโรย ถนนสายนี้ยังเป็นจุดถ่ายท าซี่รี่ย์ดัง Goblin ในฉากที่

พระเอกและนางเอกเจอกันครั้งแรกอีกด้วย 



 
 
 
 

น าชม RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ ามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยล้างพิษระบบเลือดให้สะอาด 

เพิ่มภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรง และช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย   

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  

จากนั้น น าชม พลอยอเมทิสต์ อัญมณีชนิดสีม่วงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกของหินในตระกูลควอตซ์  มี

ความเชื่อด้านพลังบ าบัดสืบต่อกันมาว่า อเมทิสต์สามารถท าให้ผู้ที่สวมใส่ไม่เกิดอาการมึนเมา นอกจากนั้น 

ยังท าให้จิตใจสงบสุข น าโชคลาภมาสู่ผู้ครอบครองและผู้สวมใส่ ถ้าน าไปวางไว้ใต้หมอนจะท าให้นอนหลับ

สนิทตลอดคืน 

เดินทางไปยังอีกหนึ่งสถานที่ที่ควรปักหมุดไป ย่านอินแทวอน แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่ไม่แพ้เมียงดง ทีนี่

เป็นย่านแรกของเกาหลีที่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ครึกครื้นและเต็มไปด้วยผู้คนอยู่แทบจะ

ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงกลางคืน ใกล้กันยังมีศูนย์บัญชาการกองทหารของประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ 

ย่านนี้จึงเต็มไปด้วยผู้คนที่ต่างเชื้อชาติและต่างภาษา กลายเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมด้านเที่ยว กิน ดื่ม ไป

โดยปริยาย บรรยากาศของย่านนี้จึงให้ความรู้สึกคล้ายถนนข้าวสารผสมกับสุขุมวิทบ้านเรา หากเป็นสาย

เที่ยวกลางคืนโซนผับบาร์ และคาราโอเกะต่างๆ ก็มีให้เลือกจนละลานตา 

         
ย่านนี้ถูกใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายซีรี่ย์เกาหลีเรื่องดังอย่าง Itaewon Class ขอพาสาวกตัวยงมาประเดิมร้านแรก

กันที่ ผับ Undkzib ‘ร้านทันบัมร้านแรก’ รูปร่างหน้าตาจะคล้ายกับร้านของพัคแซรอยในซีรี่ย์ มาพร้อมกับ

เมนูซิกเนอร์เจอร์อย่าง เมนูไส้ย่าง เมนูยอดนิยมของชาวเกาหลี ร้านต่อไปเป็นร้านที่พลาดไม่ได้เช่นกัน รา้น 

Oriole Rooftop Bar ‘ทันบัมร้านที่ 2’ ร้านนี้เป็นทั้ง Café สุดชิคและบาร์สุดฮอตในยามค่ าคืน ท าเลของ

ร้านอยู่บนจุดสูงสุดของสันเขาแฮบังชน จุดชมวิวหลักล้านที่เราสามารถมาดื่มด่ าบรรยากาศยามค่ าคืนได้

ทั่วทั้งแถบแฮบังชนและอีแทวอนเลยทีเดียว อีกมุมที่ห้ามพลาดส าหรับแฟนซี่รี่ย์ตัวย สะพานลอยนกซาพ

ยอง สะพานลอยที่มองออกไปจะเห็นวิวโซลทาวเวอร์ จุดถ่ายท าสวยๆ ที่เห็นบ่อยในซีรี่ย ์  



 
 
 
 

ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี พบกับแบรนด์เนมชั้นน าระดับโลก และสถานที่ส าหรับการช้อปปิ้งที่มีการ

บริการแบบครบวงจร แหล่งรวมสินค้าแบรนด์หรูทั้งน้ าหอม เสื้อผ้า เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา มี

หลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกซื้อมากมาย  

 
ปิดท้ายวันด้วยการเอาใจขาช้อปทั้งหลาย พาตะลุย ย่านเมียงดง แหล่งช้อปปิ้งอันดับต้นๆ ที่ทุกคนรู้จักกัน

เป็นอย่างดี สวรรค์ของสาวนักช้อป สามารถเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาประเภทได้ตามใจชอบ อาทิ 

เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องส าอาง และอื่นๆ อีกมากมาย รวมเอาไว้แทบทุกแบรนด์ที่มีอยู่ในเกาหลี ราคาของ

สินค้าจะเท่ากัน ต่างกันที่ของแถมว่าร้านไหนให้เยอะกว่ากันเท่านั้น  

     



 
 
 
 

นอกจากการช้อปปิ้งแล้วเสน่ห์อีกอย่างของที่นี่คือ STREET FOOD สองข้างทางเต็มไปด้วยรถเข็นที่ขาย

ของกินจ าพวก เครันปัง เค้กไข่สไตล์เกาหลีแสนอร่อย ล็อบสเตอร์ย่างชีส กุ้งตัวใหญ่สดรสหวาน ย่างบน

เตาร้อนๆ โรยหน้าด้วยชีสแบบเข้มข้น หอยเชลลอ์บชสี หอยไซส์ใหญ่ย่างเนยโรยทับด้วยชีส ครัวซองคป์ลา 

ขนมอบเนื้อนุ่มคล้ายแพนเค้กรูปปลามีหลากหลายไส้ให้เลือก ต็อกบกกิ แป้งราดซอสสีแดงรสจัด โอเด้ง 

แผ่นแป้งพับเสียบไม้รสชาติคล้ายลูกชิ้นปลา โฮต็อก ขนมแป้งแพนเค้กหนานุ่มสอดไส้น้ าตาลหรือน้ าผึ้ง ออ

มุก ลูกชิ้นปลาบดเสียบไม้ ทวิกิม เมนูผัก และอาหารทะเลชุบแป้งทอด มันหวาน หรือของทอดต่างๆ ล้วนมีให้

ลองชิมได้รสชาติแบบคนเกาหลีแท้ๆ 

ค่ า        อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง 

จากนั้น  พั ก ที่  INTERNATIONAL HOTEL YONGJONG / INCHEON GRANDE PALACE HOTEL ห รื อ

เทียบเท่าระดับ 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 าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน 

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

15.10 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 
 
 
 
 
 

วันทีห้่า ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ 

                  (เช้า/-/-) 

 



 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเที่ยว 
 

วันเดนิทางไป วันเดนิทางกลบั 
จ านวน 
ตอ่กรุป๊ 

ผูใ้หญ ่ พกัเดี่ยว 

26 ต.ค. 65 30 ต.ค. 65 30+1 22,999 6,000 

02 พ.ย. 65 06 พ.ย. 65 30+1 21,999 6,000 
 

*** ค่าทิปคนขับรถ หัวทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,700 บาท/ทริป/ท่าน *** 
** ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท  

อัตรานี้รวมรายการทัวร์และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** 
 

** บรษิทัฯไมม่นีโยบายเกบ็คา่ประกนัการเดนิทางอืน่ๆ ในทกุกรณ ี 
นอกเหนอืไปจากประกนัการเดนิทางทีร่วมอยูใ่นรายการทวัรแ์ลว้ ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

ขอ้ความส าคัญ กรณุาอา่นโดยละเอียด 
 

 กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว หากผู้เดินทางเป็น นักเรียน นักศึกษา ครู หมอ พยาบาล ทหาร ธุรกิจขายตรง 
(เครื่องส าอาง( และชาวต่างชาติ ถ้าต้องการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนสถานที่เพื่อศึกษาดูงาน กรุณาแจ้งรายละเอียด
เพิ่มเติมกับบริษัทฯโดยละเอียด และต้องท าการขอราคาใหม่ทุกครั้ง 

 อัตราค่าบริการนี้ส าหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ  บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 100 USD/ลูกทัวร์ 1 ท่าน 

 ตามนโยบายการการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลี ผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลคือ ศูนย์สมนุไพร
โสม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ศูนย์ผลิตภณัฑ์น้ ามนัสน ร้านเครือ่งส าอางคอสเมตคิ โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ เป็น
ต้น ซึ่งจ าเปน็ต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ หากจะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน 

 เนื่องจากทัวร์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากต้องการแยกตัวออกจากคณะเดินทาง
โดยไม่ลงร้านรัฐบาล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าด าเนินการแยกท่องเที่ยวเป็นเงิน 300 USD/ลกูทัวร ์1 ท่าน หากท่าน
ใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม เนื่องจากมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ และ
ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว  

 ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย/กรมแรงงานไม่
อนุญาตให้ออกเดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทางฝั่งเกาหลี
ปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และจะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ใน
ทุกกรณี 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง อันเนื่องมาจากเหตุการณ์
ต่างๆ หรืออาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 หากผลตรวจ RT-PCT ขาเข้าเกาหลีออกมาเป็นผลบวก ทางบรษิัทฯฝั่งเกาหลจีะท าการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ
ทางเกาหลี เพื่อมารับผู้เดินทางไปยังสถานที่กักตัว ซึ่งท าให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น และผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตัวเองในทุกกรณี อาทิ ค่าโรงแรมที่ใช้ในการกักตัว 7 วัน (ไม่สามารถเลอืกโรงแรมได้ ทางรัฐบาล
เกาหลีเป็นผู้ก าหนด( ค่าเปลี่ยนตั๋วเดินทางขากลับ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เป็นต้น 

 

มาตรการจ ากัดในสถานการณ์ COVID-19 และการเดินทางเข้าประเทศเกาหลี 

 ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

 ลงทะเบียนกรอกข้อมูลการฉีดวัคซีนเพื่อรับ Q-CODE ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง (บริษัทฯลงทะเบียนให้) 

 ลงทะเบียนการตรวจ RT-PCR TEST ที่สนามบินอินชอน (บริษัทฯลงทะเบียนให้ ผู้เดินทางช าระค่าตรวจด้วยตัวเอง

ที่สนามบิน)  



 
 
 
 

 แสดงเอกสาร International Covid-19 Vaccination Certificate ขอได้ที่แอพพลิเคชันหมอพร้อม (ผู้เดินต้องทาง

เตรียมมาเอง( 

 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 แต่ไม่ต้องกักตัว 7 วัน และยังต้อง

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

ก่อนเดินทาง และต้องมีใบรับรองจากสถานพยาบาล โดยเอกสารนี้ต้องเป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ  

 เมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลี ผู้เดินทางทุกคนต้องผ่านการตรวจ RT-PCR ขาเข้าอีกครั้งที่สนามบิน  

 เง่ือนไขอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และมาตรการจ 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) ได้แก่ Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Sinopharm (Beijing), 

Sinovac, Covishield, Covaxin, Covovax  

 ส าหรับบุคคลอายุ 12-17 ปี ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวัคซีน Johnson & Johnson 1 เข็ม( ระยะเวลา 

14 วันขึ้นไป 

 กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี ไม่จ าเป็นต้องได้รับวัคซีน (แต่ต้องเดินทางกับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบตามเงื่อนไข

เท่านั้น 

การเตรียมตัวลงทะเบียน K-ETA และเงื่อนไขที่ควรทราบ 

 เตรียมไฟล์สแกนหน้าพาสปอร์ต และรูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 1 รูป พร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัวตามตัวอย่างแบบฟอร์ม

ท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรณีทางบริษัทฯเป็นผู้ลงทะเบียนให้( 

 ก่อนส่งข้อมูลแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ทางบริษัท กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง  และครบถ้วนอีกครั้ง หาก

ข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถท าการแก้ไขข้อมูลในระบบได้ ต้องท าการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด  



 
 
 
 

 หากมีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ข้อมูลในหนังสือเดินทาง ชื่อ เพศ วันเกิด วันหมดอายุ หรือข้อมูล

ส่วนอื่นๆ แม้ K-ETA จะยังไม่หมดอายุ ผู้เดินทางจะต้องย่ืนขอ K-ETA ใหม่ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียนการสมัคร K-ETA ทุกกรณ ีเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับขั้นตอน

การตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลี  

 การรับรองอาจจะมีความล่าช้า เนื่องจากประเทศเกาหลีมีการเพิ่มจ านวนประเทศที่จ 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 ากัดการเข้าประเทศ

ตามที่กฎหมายเกาหลีก าหนด 

 กรณีที่ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทางฝั่งเกาหลีปฏิเสธการเข้า

เมือง ผู้เดินทางจะไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ทุกกรณี 

อตัราคา่บรกิารรวม 

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

สามารถสะสมไมล์ได้ 

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

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

ใบ 

- ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์(  

- น้ าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 



 
 
 
 

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวคนไทย 

- ค่าลงทะเบียน 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

- ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง( 

- ค่าลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) 1 ครั้ง กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน ทางบริษัทฯจะ

หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม์(  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ

ต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือเกาหลี มีการปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรือ ขอ

เรียกตรวจโรคเพิ่มเติม 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 1,700 /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศ( ทางบริษัทฯขอสงวนวิทธิ์ในการเรียก เก็บที่สนามบินก่อนเชคอิน ในวันที่เดินทาง 



 
 
 
 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ แต่ไม่บังคับเรียกเก็บ( 

- กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 100 USD /ท่าน 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่และการยกเลกิทวัร์ 

 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่

น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณา

ช าระก่อนเดินทาง 30 วัน( 

กรณีลงทะเบียน K-ETA ไม่ผ่าน : (การคืนเงิน( 

กรณีลงทะเบียน K-ETA ไม่ผ่าน ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลี ทางบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง เช่น ค่ามัด

จ าตั๋วกับทางสายการบิน และค่าบริการลงทะเบียน K-ETA  

 จองก่อน 30 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าบริการลงทะเบียน K-ETA 500 บาท  

 จองหลัง 30 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ าตั๋ว 3,500 บาท และค่าบริการลงทะเบียน K-ETA 500 บาท  

 ในกรณีที่ลูกค้ามี K-ETA แล้ว คืนค่าธรรมเนียนในการลงทะเบียนจ านวน 310 บาท 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ยกเว้นใน

กรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด โดยหัก

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด 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 าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น 



 
 
 
 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อน

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้

ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (25 ท่านขึ้นไป( เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 25 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวัน

เดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถไฟ( กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท า

การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง

บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยน

เวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 อัตราค่าทัวร์นี้ส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป( ไม่สามารถเลื่อนไฟล์ทขาไป หรือขากลับได้ 

จ าเป็นจะต้องไปและกลับตามก าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี

พิเศษ 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน( เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 

ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้

ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด 

 



 
 
 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ เช่น ต้องการใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯอย่างน้อย 5-7 วัน

ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่

ถึง และไม่สามารถเดินทางได้ ( 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน สายการบินยกเลิกบิน การประท้วง การ

นัดหยุดงาน การก่อจลาจล กรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ

เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมือง ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เง่ือนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 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 หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 



 
 
 
 

 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่

สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท 

สงวนสิทธิ์ปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่ เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้ า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน 

ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั้ง 

หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 ผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่า

ท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศเกาหล ี

 โรงแรมในโซลบางที่อาจจะมีขนาดห้องเล็กกว่าโรงแรมที่ต่างจังหวัด แชมพู แปรงสีฟัน ที่โกนหนวด โรงแรมมักวางไว้

นอกห้องน้ าหรือบนตู้เย็น หากผู้เข้าพักน าไปใช้จะต้องเสียค่าบริการ โทรทัศน์ในห้องพักหากอยู่ในกรุงโซลจะมีระบบ 

T.V. Paid 

 โรงแรมต่างจังหวัดของเกาหลีจะไม่มีผ้าขนหนูผืนใหญ่ ยาสระผม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ไว้บริการ กรุณาเตรียมไปให้

พร้อมเนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่จะมีไว้ขายเท่านั้น 

 ในช่วงฤดูร้อนจะมีบริการแอร์หรือแอร์ลม ช่วงฤดูหนาวจะมีบริการฮีตเตอร์ ช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วงจะไม่มี

บริการแอร์หรือฮีทเตอร์ ถ้าร้อนเกินไปสามารถเปิดหน้าต่างหรือช่องลมออกไปได้ 



 
 
 
 

 ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักคูแ่บบเตียงคู่/เตียงเดี่ยว (Twin/Double) ห้องพักแบบสามคน (Triple) และ

ห้องพักเดี่ยว (Single) 

 ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกัน บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะ ได้เป็น 1 เตียงใหญ่และ 1 

เตียงเสริม 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า

ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

 โรงแรมในเกาหลีอาจจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยค านึงถึงประโยชน์    

ของท่านเป็นส าคัญ 

สิง่ที่ควรเตรียมพรอ้มเมือ่เดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี

เอกสารทีค่วรเตรยีมใหพ้รอ้มกอ่นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ีเนือ่งจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของอาจจะพจิารณา

ใหเ้ฉพาะนกัทอ่งเที่ยวทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได้ โดยพจิารณาจาก 

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

ต้น กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ กรุณาเตรียมส าเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อผู้เดินทางพร้อมเซ็นรับรองส าเนา  หรือ

ในกรณีที่ท าอาชีพอิสระ ควรเตรียมหลักฐานการท างานไปให้พร้อม 

 หลักฐานการเงิน ควรแลกเงินสดสกุลเงินวอนของเกาหลี หรือสกุลเงินดอลล่าสหรัฐส าหรับใช้ท่องเที่ยวเที่ยวใน

ประเทศเกาหลีติดตัวมาด้วย และควรพกบัตรเครดิตต่างประเทศติดตัวไว้ อาทิ Visa Card, American Express, 

Master Card, JTBC Card เป็นต้น เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านเดินทางมาท่องเที่ยวแบบสุจริต 

 หลักฐานกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา อาทิ บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษ ในกรณีไม่ได้เดินทางกับผู้ปกครอง (บิดา มารดา( หรือญาติที่มีสนามกุลเดียวกัน หากอายุยังไม่ถึง 18 

ปีบริบูรณ์ ผู้เดินทางต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครองแนบมาด้วย 

 หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศเกาหลี หรือเคยเดินทางไปประเทศอื่นๆ แต่ท าพาสปอร์ตใหม่ ควรพกพาสปอร์ตเล่ม

เก่าที่มีประวัติการเดินทางน าติดตัวไปด้วย 

ขอ้ควรระวังเมือ่เดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี

 สถาณเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ออกประกาศเตือนคนไทยที่จะเดินทางมาเกาหลี หรือพ านักอยู่ในเกาหลี อัน

เนื่องมาจากกฎหมายกัญชาเสรีในประเทศไทย ห้ามน าเข้า กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืช

ชนิดดังกล่าวเข้ามาในประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายเกาหลี ดังนี้ ลักลอบน าเข้า - จ าคุก 5 ปีขึ้นไป หรือ



 
 
 
 

ตลอดชวีติ / ปลูกหรอืจ าหนา่ย - จ าคุกอย่างนอ้ย 1 ปี / มีไว้ครอบครองหรอืเสพ - จ าคุกไมเ่กนิ 5 ปี และถกูเนรเทศ

ห้ามเดินทางเข้าเกาหลีอกี ซึ่งกัญชาสามารถค้างสะสมอยู่ในร่างกายได้นานถึง 6 เดือน หากทางการตรวจสอบพบ 

อาจจะจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายที่กล่าวมาในข้างต้น 

 ส านักงานกักกันโรคประจ าสนามบินอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ขอความร่วมมือห้ามน าอาหารสดเข้า

ประเทศเกาหลีทุกชนิด เช่น แฮม ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป หรือเนื้อสัตว์ต่างๆ พืชผัก ผลไม้ 

พันธุ์พืช รวมทั้งสัตว์ปีกทุกชนิด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับกว่า 5,000 USD เพื่อป้องกันไม่ให้โรคติดต่อทางปศุสัตว์ 

รวมทั้งศัตรูพืช และสัตว์เข้ามาในเกาหลี  

 ไม่ควรพกเงินจ านวนมากกว่า 10,000 USD (ธนบัตร/เช็ค( คิดเป็นเงินไทยประมาณ 310,000 บาท หรือคิดเป็นเงิน

เกาหลีประมาณ 10,000,000 วอน 

 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศเกาหลีโดยปราศจากการส าแดงสิ่งของที่อยู่

ภายใต้การกักกันเพื่อป้องกันการแพร่โรคติดต่อ เช่น สัตว์ ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสัตว์จะถูกปรับไม่เกิน 10 

ล้านวอน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันของสุกรในประเทศใกล้เคียง จึงมีการเพิ่มค่าปรับสูงสุด

จาก 1 ล้านวอนเป็น 10 ล้านวอน เพื่อป้องกันโรคระบาดเข้าสู่ประเทศเกาหลี 

 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 าหรับผู้ที่ถูกพบว่าไม่มีการแสดงผลิตภัณฑ์จาก

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

ค่าปรับขั้นที่สาม 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 ที่ได้ระบุในรายการ

ทัวร์ทั้งหมด ** 

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

 
 

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน 
 

1. ชื่อ - นามสกุล ........................................................................ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าหนังสือ

เดินทาง( 

2. หมายเลขหนังสือเดินทาง (PASSPORT( ................................. หนังสือเดินทางเดินทางต้องเป็นเล่มปัจจุบัน  และ

ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน กรุณาสแกนไฟล์ให้ชัดเจน และบันทึกเป็นไฟล์ JPEG เท่านั้น (ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง( 

 
 

3. เบอร์โทรศัพท์ ............................................................................................................ ที่สามารถติดต่อได้ 

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



 
 
 
 

5. ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ 

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

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

ท่านเคยเดินทางไปประเทศอื่นหรือไม่ เคย  ไม่เคย       จ านวน ..................................................... ครั้ง 

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

6. อาชีพ (กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ( 

อาชีพปัจจุบัน 

………………………………………………………………………………………………………..…………

…………. 

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

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

(กรณีมีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัว ฟรีแลนซ์ แม่บ้าน พ่อบ้าน เกษียณอายุ หรืออื่นๆ โปรดระบุข้อมูลให้

ละเอียดชัดเจน และครบถ้วน(  

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

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

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

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

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

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

8. รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาว อายุไม่เกิน 3 เดือน ขนาดของรูปภาพไม่เกิน 700x700 pixels หรือ 2x2 นิ้ว ขนาด

ไฟล์ไม่เกิน 100 kb (ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง( 



 
 
 
 

 
** กรณุาแจ้งขอ้มลูทีเ่ปน็ความจริงเทา่นัน้ ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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