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โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) 
 ตื่นตากบัสวนสนกุในรม่ขนาดใหญท่ีม่เีชือ่เสียงมากทีส่ดุแหง่หนึ่งในโลก สวนสนกุลอ็ตเต้เวลิด์  
 เที่ยว สวนฮานลึ ปารค์ สดุโรแมนตกิ ชมบรรยากาศทุ่งดอกหญา้สดุสวย 
 เช็คอนิแลนดม์ารค์เกาหล ีโซลทาวเวอร ์พรอ้มคลอ้งกุญแจรกัสดุคลาสสคิ 
 เขา้ชมพระราชวงัมากประวัตศิาสตร์ของเกาหล ีพระราชวงัชางดอ็กกงุ  
 ชอ้ปปิง้ถลม่เมอืงใหจ้ใุจไปกบั ตลาดเมยีงดง และเตม็อิม่ไปกบัรา้นอาหาร STREET FOOD  

 
 

ราคาไมร่วมคา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนียม ทา่นละ 1,700 บาท/ทา่น/ทรปิ 

(ยกเวน้เดก็ต่ ากวา่ 2 ขวบ( ทัง้นี ้ขออนญุาตเกบ็ทปิกอ่นการเดนิทางที่สนามบนิในวันเชค็อิน 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร( 

**ราคาเดก็ต่ ากวา่ 2 ขวบ (Infant( โปรสอบถามอกีครัง้** 
 

(ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึง  
วันแรก      ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 
22 .30 น.   พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F สายการบิน

แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและน าท่านโหลดสัมภาระ (ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน กรณีต้องการจองที่นั่งจะมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(  

วันที่สอง   ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ศูนย์ตรวจ PCR-Test ที่สนามบินนานาชาติอินชอน  
 CHINA TOWN - หมู่บ้านเทพนิยาย - JEONDEUNGSA TEMPLE - CHOJIJIN FORTRESS  
02.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ณ ประเทศเกาหลีใต้ สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) 

เที่ยวบินที่ XJ700  
10.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลใีต้ น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่เกาหลีเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) เมื่อผ่านเข้าประเทศเกาหลีใต้แล้ว น าท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตาม
นโยบาย และกฏระเบียบการเข้าประเทศเกาหลี ที่สนามบินนานาชาติอินชอน จากนั้นจึงน าท่านเดินทางเที่ยว
เที่ยวได้ตามปกติ (ค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิด ประมาณ 80,000 วอน/ท่าน ราคาตรวจ RT-PCR Test ไม่
รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์( 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จาจังมยอน 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
(ไมม่รีาคาส าหรบัเดก็( พกัเดีย่ว 

28 ต.ค. – 02 พ.ย. 2565 25,888 8,000 



จากนั้นน าท่านไป CHINA TOWN เป็นชุมชนของชาวจีน ซึ่งถือก าเนิดจากการเปิดท่าเรืออินชอน ในปี ค.ศ. 
1883 เพื่อเป็นพื้นที่ส าคัญในการขนส่ง และค้าขายสินค้าจากประเทศจีน ในปัจจุบันนี้ ยังมีชาวจีนที่ยังคง
อาศัยอยู่ เป็นรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่เปิดโอกาสให้คุณได้
สัมผัส ถึงกลิ่นไอและการด ารงไว้ ซึ่งวัฒนธรรมของคนรุ่นก่อน ที่ยังคงมีให้เห็น รวมไปถึงการได้มีโอกาส ได้
ลิ้มลองรสชาติอาหารจีน ที่มีให้เลือกสรรหลายร้าน ณ ที่แห่งนี้ นอกเหนือไปจาก การเดินเล่นเที่ยวชม
สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมแบบจีนแล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณใกล้กัน ให้ได้เยี่ยมชมกันอีกหลาย
แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าทุกท่านไป หมู่บ้านเทพนิยาย (Donghwa Village) ในเมืองอินชอน เป็นถนนเส้นเล็กๆ แต่น่าเดินถ่ายรูป
มาก เนื่องจากถนนเส้นนี้ เต็มไปด้วยบ้านที่มีการเพนท์ก าแพงหลากหลายสีสันเต็มผนังบ้าน ทั้งก าแพงและ
ทางเดินต่างๆ ที่ให้ความรู้สึกราวเหมือนอยู่ในโลกของเทพนิยายสุดโด่งดัง รวมถึงการ์ตูนดิสนีย์ ไม่ว่าจะเป็น 
ปีเตอร์แพน อลาดิน หนูน้อยหมวกแดง จากหมู่บ้านที่ เคยเงียบเหงากลับกลายเป็นหมู่บ้านที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวเกาหลีเอง หรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติได้อย่างมากมาย 
 
 
 
 
 
 

 
 

พาท่านชม วัดเจิงดองซา (JEONDEUNGSA TEMPLE) เป็นวัดพุทธเก่าแก่เดิมชื่อว่า จินจองซา ตั้งแต่ยุ
โครยอ เป็นวัดประจ าตระกูลของกษัตริย์ที่ศาลเจ้าส าหรับเก็บราชวงศ์โครยอ วัดเจิงดองซามีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่งดงาม ประกอบไปด้วย วิหารหลัก ที่มีการตกแต่งแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆมากมาย ทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร ภายในวิหารจะเห็นมีการสลักเขียนชื่อของทหารเกาหลีที่ต่อสู้กับกองทัพเรือ
ฝรั่งเศษ เพราะเชื่อว่าจะท าให้โชคดีในการสู้รบ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากนั้นน าท่านไปยัง ป้อมปราการโชจจินิ (CHOJIJIN FORTRESS) เป็นป้อมปราการที่สร้างอยู่ริมทะเล เมื่อ

ปีค.ศ 1656 เพื่อใช้ในการต่อสู้กับข้าศึกที่มาทางเรือ มีการต่อสู้ครั้งรุนแรงหลายครั้ง เชน่ สงครามกับฝรั่งเศษ
ในปี 1866, อเมริกาเมื่อปี 1679 และกับประเทศญ่ีปุ่นเมื่อปี 1875 ท าให้เป็นอีกหนึ่งสมรภูมิรบของเกาหลีที่มี
ผู้เสียชีวิตมากมาย รวมทั้งป้อมปราการนี้ก็ได้ถูกท าลายลงไปหลายครั้ง จนครั้งล่าสุดได้มีการบูรณะขึ้นมา
ใหม่เมื่อปี 1973 และมีการท าเป็นสวนสาธารณะเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน โดย
ยังมีการจัดแสดงปืนใหญ่ รวมทั้งยังมีร่องรอยกระสุนปืนหลงเหลือให้เห็นอยู่มากมายตามต้นสนเก่าแก่ใน
บริเวณโดยรอบ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค่ า    รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์ BBQ 
ที่พัก  HOTEL SKYPARK MYEONGDONG3 หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
 
 
 



 
วันที่สาม   ศูนย์เวชส าอาง - ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ - LOTTE SEOUL SKY - LOTTE WORLD  
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (GRAB & GO) 

น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์เวชส าอาง (Cosmetic Shop( ให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ผู้หญิง
ชาวเกาหลีทั้งสาววัยรุ่นไปจนกระทั่งสาวสวยสูงวัยแล้ว ผู้หญิงเกาหลีให้ความส าคัญกับเรื่องผิวหน้า
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพื้นฐาน Skin Care และเครื่องส าอางผสมสมุนไพร 
จากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ (Heotge Namu) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบน
ภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทาน
เพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สาร
ตกค้างจากอาหาร และยา 
จากนั้นน าท่านขึ้นตึก LOTTE SEOUL SKY ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในกรุงโซล รูปแบบของอาคารนั้นได้รับแรง
บันดาลใจจากภาพวาดเซรามิกเกาหลีและพู่กันเขียน ภายในตึกแทบจะรวบรวมทุกสิ่งอย่างมาไว้ในที่เดียว ไม่
ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย โรงแรม ส านักงานต่างๆ ห้องสัมมนา และแหล่งช็อปปิ้ง เรียกได้ว่าครบเครื่องสุด ๆ มี
ทั้งหมด 123 ชั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บลูโกกิ 
 จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกลอ็ตเต้เวิรล์ หนึ่งในสวนสนุกที่ดังที่สุดของเกาหลี เป็นสวนสนุกในร่ม

ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ไม่ว่าจะมาเที่ยวกับแก๊งค์เพื่อนหรือครอบครัว สวนสนุกล็อตเต้
เวิลด์ก็ตอบโจทย์ได้ทุกรูปแบบ ภายในมีเครื่องเล่นที่น่าตื่นเต้นมากมาย สวนสนุกลอตเต้ เวิล์ดแบ่งออกเป็น 
2 โซน ได้แก่ ธีมผจญภัย (Adventure) โซนที่เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ เกาะเวทมนต์ (Magic 
Island) โซนที่เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่สร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน การมาเที่ยวที่นี่จึงสามารถ
ท าได้ทั้งปีโดยไม่ต้องดูสภาพอากาศล่วงหน้า ทั้งยังมีร้านจ าหน่ายของที่ระลึก ร้านอาหารนานาชาติและสิ่ง
อ านวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ที่นี่ยังรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า ช้อปปิ้งมอลล์
ซุปเปอร์มาร์เก็ต โรงแรมหรูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน รวมไปถึงยังเป็นที่ตั้งของอาคารที่มี
ความสูงติดอันดับโลกอีกด้วย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ตอนรับเทศกาลฮาโลวีนด้วยความตื่นตาตื่นใจกับขบวนพาเหรดในธีมฮาโลวีน ท่านจะได้เห็นฝูงเหล่าซอมบี้ที่

พากันมาเป็นโขยง พร้อมสร้างความตื่นเต้นให้กับคุณ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค่ า    รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เมนู บิบิมบับ 
ที่พัก  HOTEL SKYPARK MYEONGDONG3 หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันที่สี่  HANEUL PARK - ศูนย์โสม - ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง - พระราชวังชางด็อกกุง - โซลทาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี - 
ตลาดเมียงดง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (GRAB & GO) 
น าท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะฮานึล (HANEUL PARK( 1 ใน 5 สวน ในบริเวณ World Cup Park  ก่อน
หน้านี้สวนนี้สร้างขึ้นในโอกาสที่เกาหลีและญ่ีปุ่นได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี  ค.ศ. 
2002 โดยพื้นที่ตั้งของสวนทั้งหมดนี้เคยเป็นกองภูเขาขยะ ที่ไม่สามารถก าจัดได้ทันเนื่องจากการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็วของกรุงโซล และปัจจุบันบริเวณนี้ถูกสร้างให้เป็นสวนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งได้ตั้งชื่อว่า  
ฮานึล ที่แปลว่าท้องฟ้า มีพื้นที่  190,000 ตารางเมตร บริเวณสวนฮานึลจะอยู่บนภูเขา สามารถเห็นวิว
แม่น้ าฮันและวิวกรุงโซล สวนดอกหญ้าขนาดใหญ่บนเนินเขาจะเป็นลานทุ่งหญ้า เต็มไปด้วยดอกหญ้าสีเหลือง 
จะมีทางเดินที่ท าไว้ให้ บางจุดก็จะสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้ แต่โดยทั่วไปจะมีเชือกกันเอาไว้ไม่ให้เข้าไปเหยียบ
ดอกหญ้า สวนแห่งนี้เป็นที่ได้รับความนิยมมากเพราะว่าสวนนี้มีทัศนียภาพที่สวยงาม และสามารถเที่ยวได้
ทุกฤดู (หมายเหตุ : ราคานี้ไม่รวมค่ารถ Shuttle Bus ขึ้นสวน ส าหรับท่านที่สนใจ สามารถเช่ารถได้ที่ราคา 
3,000 วอน)  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านชม ศูนย์โสม (Ginseng) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มี
คุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทย
ถึง 2 เท่า เพื่อน าไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ 
น าท่านชม ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ามันสน มีสรรคุณช่วยบ ารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู 
จากนั้นนาท่านชม พระราชวงัชางดอ็กกงุ พระราชวังลาดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกุงเคย
ใช้เป็นที่พานักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 1 ใน 5  



ของพระราชวังสาคัญที่ยังคงรักษาไว้ พระราชวังหลวงทั้ง 5 ที่ในโซลนั้น จะมีลักษณะหน้าตาคล้ายๆ กัน 
แตกต่างกันที่ทัศนียภาพ รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานที่ด้วย  
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดินทางสู่แลนด์มาร์คของกรุงโซล โซลทาวเวอร ์(Namsan Tower) หรือ Seoul Tower หอคอยที่อยู่
บนยอดเขานัมซาน เป็นสัญลักษณ์ประจ าเมืองหลวงของเกาหลีใต้ ผู้คนนิยมมาเดินออกก าลังกาย เพราะเป็น
ที่ที่รณรงค์เรื่องการลดควันพิษ จ ากัดการใช้รถในการขึ้นเขา รถโดยสารก็เป็นพลังงานไฟฟ้า วัยรุ่น หนุ่ม
สาว และนักท่องเที่ยวนิยมมาคล้องกุญแจคู่รักเป็นจ านวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากนั้นน าท่านแวะ ดิวตี้ฟรี (Duty Free(  ช็อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา ,แว่นตา,

เครื่องส าอาง,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูปหรือจะเป็นน้ าหอม เครื่องส าอางแบรนด์ชั้นดัง ต่างๆ อาทิ Sulwhasoo, 
DKNY, Shiseido, Dior  

 น าท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่า
แฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ าน าสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่นอีกมาย
ให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ า   อิสระรับประทานอาหารค่ าตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง 
ที่พัก  HOTEL SKYPARK MYEONGDONG3 หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
วันทีห่า้  อสิระทอ่งเทีย่วเตม็วนั 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ให้ท่านได้ท่องเที่ยว ช็อปปิ้ง นั่งร้านอาหาร หรือชิลล์ๆที่ร้านคาเฟ่ต์ได้อย่างสมใจ

ปรารถนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   แผนที่รถไฟใต้ดินกรุงโซล 
หมายเหตุ : ในวันอิสระท่องเที่ยวจะไม่มีบริการรถรับ-ส่งตามสถานที่ต่างๆ รวมไปถึงอาหารมื้อกลางวัน และมื้อเย็น 
ที่พัก  HOTEL SKYPARK MYEONGDONG3 หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
วันทีห่ก  ซปุเปอรม์ารเ์กต็ - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน - ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมูิ 
เช้า รับประทานอาหาร  เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านช็อปปิ้งละลายเงินวอนที่ ณ ซุปเปอร์มาร์เก็ต มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น 

กิมจิ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเค้ียว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
  
 ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 
11.15 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) เที่ยวบินที่ XJ701  
15.15 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 



บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพการจราจร
ทั้งทางบกและทางอากาศ สถานะห้องพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออ านวย ทั้งนี้ทางเราจะค านึงถึง
ความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ และการบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมาย สามารถให้บริการ
วันละ 12 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้น ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการ
เดินทาง 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

หมายเหตสุ าคญั :  

เนือ่งจากเป็นการจองทัวรล์ว่งหนา้ ณ วันเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลง

เวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลงัจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาใน

การจองตั๋วเครื่องบนิไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของตั๋วเครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทัวร ์

 

ส าคญัมาก  :   

 อัตรานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งประเทศ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงนิ

ไทยประมาณ 3,500 บาท) 

 กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปสว่นตัว กรุ๊ปเหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธุรกจิ

ขายตรงเครือ่งส าอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดูงาน 

กรณุาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กับเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุครัง้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ - ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้

จากทีด่า้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ี่

ทา่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงของรัฐบาลเกาหลรี่วมกับการท่องเทีย่วเกาหลใีนนาม

ของรา้นรัฐบาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร์ เพราะมผีลกับราคาทัวร์  จงึอยากเรียน

ชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจ

ของลูกคา้เป็นหลัก และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาล ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 100 USD / ทา่น /รา้น 



 
อตัราคา่บรกิารรวม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว( ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยว
ใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ  

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ าหนักไม่เกิน 20 กก. (1 ชิ้น( และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 กก. (ไม่
จ ากัดจ านวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม( ต่อท่าน (ตามเง่ือนไขของสายการบิน( ** 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ( 
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ  (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง( ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขัน

กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่
พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้า
เป็นส าคัญ 

 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ    
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น 
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม์( 
 ค่าลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) เข้าประเทศเกาหลี 1 ครั้ง ทางบริษัท

ด าเนินการลงทะเบียนให้ กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน ทางบริษัทขอหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น กรณีจ่ายค่าต๋ัว
แล้ว  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ เดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด          
  ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีส าหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทาง
เกาหลีได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยส าหรับผู้ที่ประสงค์พ านักระยะสั้นในประเทศไม่เกิน 90 
วัน( 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีส าหรับชาวต่างชาติ  

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ ก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  

× ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

× ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR หรือ ATK ที่ประเทศไทย เพื่อแสดงผลเมื่อเดินทางถึงเกาหลี (เงื่อนไขอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์( 



× ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกาหลี ราคาประมาณ 80,000 วอน (เงื่อนไขอาจมกีารเปลีย่นแปลงตาม
สถานการณ์( 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,700 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ทั้งนี้ ขอ
อนุญาตเก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินในวันเช็คอิน( 

 
 
 
 
 

เดินทางขึ้นต่ า 25 ท่านต่อกรุ๊ป หากต่ ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทาง ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  
 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระเงิน  : 

 มัดจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดินทาง
ภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามที่ก าหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 

 เมื่อท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุ
ไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายชื่อส ารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport( โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ
เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่สง่ส าเนาหนังสอืเดินทาง (Passport( มาให้ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 
หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 



 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

 เนื่องจากยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  
ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน 
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ช าระแล้วทั้งหมด  
 หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่า

ทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้าม
เข้าออกประเทศฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ( จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็นส าคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง( ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น 
 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด

หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / 

ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ง
ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็น
กรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋ว
ภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) 

10. กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ( กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านั้น สิ่งส าคัญ ท่านจ าเป็นต้องมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน



การไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น  (กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท 
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ( 

11. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ  เช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

12. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

13. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

14. อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป( ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ 
กลับส่วนใดได้ จ าเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็น
กรณีพิเศษ 

15. ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นต้องช าระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

16. สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเกาหลี หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าให้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ช็อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหาร
เวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

17. ส าหรับลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องส าหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กับ
โรงแรมที่คณะนั้นๆพักว่ามีห้องรอบรับส าหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM( หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจ าเป็นจะต้อง
ช าระค่าใช้จ่ายเพิ่ม (พักเดี่ยว( ตามจริง ยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

18. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจท าให้ระคายเคืองตา 

19. กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

20. หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต( 
ของท่านช ารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้า
หนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้ งสิ้น ทางสายการบิน หรือ 
เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล 
หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่
บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณี
ที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน( ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว
เครื่องบิน( เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋ว
เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

21. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว( เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ( สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายาม
ที่สุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด  

22. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจท าให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (SINGLE( และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE( และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE( จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป( 

23. เมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว ** 

24. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ 
25. ส าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 
 
 
 
 



เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนเดินทางสู่ประเทศเกาหลี 
 

1. Passport จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ า 2 หน้า 
2. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเกาหลจีะตอ้งไดร้บัวัคซนี ครบโดสแลว้ อยา่งนอ้ย 14 วนั กอ่นการเดนิทาง และเข็มล่าสุดที่

ฉีดต้องไม่เกิน 6 เดือน หากเกิน 6 เดือน ต้องฉีดเข็มที่ 3 
3. เดก็อายตุ่ ากวา่ 12 ขวบ / ตัง้ครรภ ์/ ผูส้งูอาย ุ65 ปขีึน้ไป ที่ยงัไมฉ่ดีวัคซนี จะต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีด

วัคซีนครบ และต้องมี ผลตรวจเป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชั่วโมง หรือผลตรวจที่เป็นลบ แบบ ATK ภายใน 
24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ผลตรวจต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 

4. ผูท้ีห่ายจากโควดิ-19 แลว้ ต้องมีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลจนถึงวัน
เดินทาง ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 

5. เอกสารการฉดีวคัซนีครบโดส Vaccinated Certificate 
6. ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทางบริษัทด าเนินการลงทะเบียนให้โดย

ต้องได้รับเอกสารจากลูกค้าดังนี้( ควรเผื่อเวลาในการพิจารณาอย่างน้อย 10-14 วัน 
เอกสารในการลงทะเบียน 
- หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้า
ขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด สแกนภาพเป็น JPG หรือ JPEG เท่านั้น 
- รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน แสกนภาพเป็น JPG หรือ JPEG 
เท่านั้น 

7. ตอ้งมผีลตรวจเปน็ลบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชัว่โมง กอ่นการเดนิทาง เพือ่แสดงผลตอนเช็คอิน ณ เค้าท์เตอร์
สายการบิน ผลตรวจต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หรือ ผลตรวจเปน็ลบ แบบ ATK ภายใน 24 ชัว่โมง กอ่นการ
เดนิทาง ผลตรวจต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 

8. ลงทะเบยีน Q CODE (ทางบริษัทด าเนินการลงทะเบียนให้โดยต้องได้รับเอกสารจากลูกค้าดังนี้( 
เอกสารในการลงทะเบียน 
- ผลตรวจที่เป็น แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชั่วโมง หรือผลตรวจที่เป็นลบ แบบ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการ
เดินทาง ผลตรวจต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และสแกนภาพเป็น JPG หรือ JPEG เท่านั้น 
- เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน Vaccinated Certificate (วัคซีนพาสปอร์ต หรือใบรับรองในหมอพร้อมที่เป็น
ภาษาอังกฤษ) สแกนภาพเป็น JPG หรือ JPEG เท่านั้น 

9. ลงทะเบียนตรวจ PCR ที่เกาหลี (ทางบริษัทด าเนินการลงทะเบียนให้โดยค่าตรวจไม่ได้รวมอยู่ในราคาทัวร์( ค่า
ตรวจประมาณ 80,000 วอน 

 

 

 

 



การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง  
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก  

1. หลักฐานการท างานประจ าของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่น าติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร 
จดหมายรับรองการท างานภาษาอังกฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน  

2. กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการกรุณาเตรียมส าเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อท่านพร้อมเซ็นรับรองส าเนา 
3. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะน าเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300เหรียญ

สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด( หากมีบัตรเครดิต
ต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องน าติดตัวไปด้วยหรือ
หลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว 

4. กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และควรเดินทางกับ
ผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน (ส าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปีและไม่ได้เดินทาง
กับบิดา มารดา ต้อง ขอจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย( 

5. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรน าพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือน าติดตัวไปด้วย   
6. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ 
7. เมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลี ต้องท าการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกาหลี หากผลตรวจออกเป็นลบ จึงสามารถ

ท่องเที่ยวได้ปกติ (ค่าตรวจไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ ราคาประมาณ 80,000 วอน( 
 

ข้อมลูในการลงทะเบยีน K-ETA 

**กรณุากรอกเอกสารเปน็ภาษาองักฤษเทา่นัน้** 

กรณูากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุขอ้ เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีน 

หากท่านกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น ทางบรษิทัฯไมส่ามารถลงทะเบยีนใหท้า่นได้ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต(........................................................................................................ 
2. เพศ   ชาย  หญิง 
3. สถานภาพ   โสด  สมรส  หย่า   หม้าย 
4. วัน/เดือน/ปีเกิด................................................................................................................................. 
5. เลขบัตรประชาชน.............................................................................................................................. 
6. เลขพาสปอร์ต......................................วันที่ออก..............................วันหมดอายุ................................... 
7. เบอร์โทรศัพท์.................................................................................................................................. 
8. E-mail............................................................................................................................................ 
9. อาชีพ  พนักงานบริษัท  เจ้าของกิจการ  นักเรียน/นักศึกษา  ว่างงาน 
10. ชื่อสถานที่ท างาน (กรุณาระบุต าแหน่งงาน(/สถานศึกษา .......................................................................... 
11. ที่อยูส่ถานที่ท างาน/สถานศึกษา......................................................................................................... 
12. เบอร์โทรสถานที่ท างาน/สถานศึกษา................................................................................................... 
13. รายได้ต่อเดือน................................................................................................................................ 
14. ท่านเคยเดินทางไปประเทศเกาหลีหรือไม่ 
 ไม่เคย 
 เคย จ านวนครั้ง................... จุดประสงค์ในการเดินทาง.................................................................... 
15. ท่านเคยเดินทางไปประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศเกาหลีหรือไม่ 
 ไม่เคย 



 เคย จ านวนครั้ง................... จุดประสงค์ในการเดินทาง.................................................................... 
 

กรุณากรอกขอ้มลูทีเ่ปน็ความจริงเทา่นัน้ หากทา่นใหข้อ้มลูเทจ็ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั้งสิน้ 
 
 

การลงทะเบียน K-ETA เปน็สว่นนิง่ในการคดักรองคนเขา้ - ออกเกาหลเีทา่นัน้  
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะมกีารคดักรองอกีครัง้ การลงทะเบยีน K-ETA ไมไ่ดเ้ปน็การการนัดวีา่จะตอ้ง

ผา่นดา่น หากไมผ่า่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงกไ็มส่ามารถยกรอ้งเงนิคนืไดท้กุกรณี 
 
เอกสารในการลงทะเบียน 
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป 
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด สแกนภาพเป็น JPG หรือ JPEG เท่านั้น 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลัง ต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน สแกนภาพเป็น JPG หรือ JPEGเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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