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JK20-V1190822 เดนิทาง 2022 กรุป๊ อาหาร ทีพ่กั รถโคช้ บนรถ ประกนั K-ETA 
5 3 7C ตลุาคม > 25 5 3+ 25/40 น้า้แร ่1 ขวด อบุัตเิหต ุ ม/ีไมม่ ี

วัน คืน บิน  ท่าน มื้อ ดาว ที่นั่ง ทุกวัน รวม รับได้ 
            

                                                                                                มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาคุ้ม-พิสูจน์ด้วยผลงาน 
ราคาสา้หรบั 25 ทา่นขึน้ไป | การนัตเีดนิทาง 15 ทา่นขึ้นไป มหีัวหนา้ทัวร์ 

สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได้  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
   

ร า ย ก า ร เ ด ิน ท า ง  L O V E   O C T O B E R 
ตารางบิน ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ได้อนุมัติ 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 
Jeju Air (7C) 7C2204 0100 0840 7C2203 2005 2359 

ที่นั่งจ้ากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  
วันที่สอง สนามบินนานาชาติอินชอน – เที่ยวใจกลางเมืองอินชอน เมืองท่าอันดับสองของประเทศ ย่านชุมชนไชน่าทาวน์ – 

หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ "ดงฮวามาอึล" – ถ้้าเหมืองทอง  “ ควังเมียง ” ผจญภัยไปกับถ้้าพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตใน
แบบหลากมิติและสีสัน – ตะลุยตลาดเปิด 24 ชั่วโมง “ทงแดมุน”  มีร้านค้ามากกว่า 10,000 ร้านค้าขายส่งและขาย
ปลีก และจุดที่ตั้งทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) สถานที่ที่น้าเสนอนวัตกรรมการออกแบบที่ทันสมัยสู่สายตา
ชาวโลก 

  อาหารกลางวัน | อิสระอาหารเย็น | ที่พัก กรุงโซล 3 คืน 
วันที่สาม กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี – สวนสาธารณะ ฮานึลปาร์ค วิวทุ่งดอกหญ้า (ดอกหญ้าเปลี่ยนสี( – ศูนย์ผลิตภัณฑ์

ความงาม เครื่องส้าอางเวชส้าอาง – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเล + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ – มหาวิทยาลัยสตรี
อีฮวา (Ewha Womans University) – ย่านมหาลัยฮงแด และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter 
ต้องห้ามพลาด! (ค่าขนม+เบเกอร์รี่+เครื่องดื่ม คาเฟ่ 943 ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์( 

  อาหารเช้า | อาหารกลางวัน | อิสระอาหารเย็น | ที่พัก กรุงโซล 
วันที่สี่ กรุงโซล – ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนกและย่านสามฟ้า – ถนนเลียบก้าแพงข้างพระราชวัง 

หินสีน้้าตาลเทาสวยงาม – ดิวตี้ฟรี – ล๊อตเต้เวิล์ดมอลล์ Lotte World Mall จุดที่ตั้ง Lotte Sky Tower  (ค่า
บัตรขึ้นชมวิว ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์( – ห้องสมุด Starfield Library ณ Coex Mall  – 3 เกาะลอยน้้า บนกลาง
แม่น้้าฮัน ชมน้้าพุสายรุ้งที่สะพานบันโพ ชมวิวแสงสีของกรุงโซล  ชมหอคอยนัมซานยามค่้าคืน พร้อมเลือกซื้อ
เครื่องดื่มสักแก้ว 

  อาหารเช้า | อาหารกลางวัน | อิสระอาหารเย็น | ที่พัก กรุงโซล 
วันที่ห้า กรุงโซล – ศูนย์น้้ามันสนเข็มแดง – ฮุนไดพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท Hyundai Premium Outlet – พาราไดซ์ซิตี้  รวม

ความหรูหรา และคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี อีกหนึ่งแลนด์มาร์คถ่ายรูปเช็คอินกับตึกดีไซด์แปลกตาที่ดูสวยล้้า
ทันสมัย  งานศิลปะชั้นเยี่ยมจ้านวน 2,700  ชิ้น  ธีมสวนสนุกในร่มยามค่้าคืน วันเดอร์บ็อก มาพร้อมกับความ
อินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย (ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์( - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ    

                      อาหารเช้า | อาหารกลางวัน                                          
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โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 
เดือนขึ้นไป 

และหนังสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทับตรา หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพที่ดี (ไม่ช้ารุด( 
DAY วันแรก  สนามบนิสุวรรณภมูิ    เชา้ กลางวนั ค่้า 

1 เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม   
นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเครื่องออก 

- - - 

กรณีผู้โดยสาร ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ได้มาเช็กอิน และไม่ได้ท้าการยกเลิกการจองก่อนเวลาปิดเคาน์เตอร์เช็กอิน 
หรือไม่ได้มาขึ้นเครื่องหลังจากเช็กอินเรียบร้อยแล้ว สายการบินอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้โดยสาร 

ค่้า หนา้เคาน์เตอร ์ สายการบนิ ใกลป้ระตูทางเขา้  
พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  S  Jeju Air (7C) หมายเลข  8 

“ พาสปรอตตวัจรงิและบัตรประชาชนตัวจรงิถอืตดิตวัมาในวนัเดนิทางด้วยนะคะ ” 
หัวหนา้ทัวรแ์ละเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัอา้นวยความสะดวก 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว  เป็นอ้านาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจากประเทศไทย หรือ ให้พ้านักอยู่ในประเทศกาหลีใต้เพื่อการท่องเที่ยว 
ทางผู้จัดไม่มีอ้านาจและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารเครือ่งบนิ / รถทัวร ์/ รถไฟ ภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ 

ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 
 

ข้อแนะน้า 
 หากท่านมีปัญหาเรื่องอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จัดทราบล่วงหน้า 
 ห้ามน้าผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้องเสียค่าปรับ 
 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน้า ตลอดทริปจะต้องดูแลกระเป๋ายกขึ้นลงห้องด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกัน

หลายกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้(   
 กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 
 ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อัญมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้  เอกสาร

ทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ 
 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง ”  กรุณารอที่ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาเครื่องออก 
 น้าเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่องด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนที่อบอุ่น  (ส้าหรับ มือใหม่ หรือ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมา

เวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะน้า :  นอนให้มากที่สุด หรือ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธิ์ท้าให้นอนหลับ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา และดื่มน้้ามากๆ( 
 

 
 

DAY วันทีส่อง  สนามบนินานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้ -  เมอืงอนิชอน - กรงุโซล เชา้ 
กลางวั

น 
ค่้า 

2 เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง | เวลาบินประมาณ 5.30-6 ช.ม. - x - 
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ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Jeju Air (7C) 
สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง 

Jeju Air (7C) 7C2204 0100 0840 
(สายการบินไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารน้าอาหารข้างนอกมารับประทานบนเครื่อง( 

น้้าหนักกระเป๋าใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม (1ชิ้น( ถือขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรัม 
 ท่านต้องสวมหน้ากากระหว่างนั่งโดยสารบนเครื่องบิน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือ 

ทางสายการบินไม่อนุญาตให้สวมหน้ากากที่มีวาล์วหายใจ 
ICN Landing   ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน  

ส้าคัญโปรดอ่าน   หลังจากผ่านการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากรแล้ว   ณ ขณะนี้  ท่าน

ต้องท้าการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกาหลี 
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและระเบียบการเข้าประเทศ

ของเกาหลี โดยขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาในการรอผล 2 – 3 
ชั่วโมงโดยประมาณ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณท่านละ 
80,000 วอน ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับนโยบาย
และระเบียบการเข้าประเทศในช่วงนั้นๆ  

 รถโค๊ชรอรับท่านเพื่อท่องเที่ยวตามโปรแกรม  
เพื่ อ ให้ ร า ย ก า ร ท่ อ ง เที่ ย ว เป็ น ไป ต า ม

ก้าหนดการ  ทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางจาก
สนามบินหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 3 ชั่วโมง 

ท่านที่ติดสัมภาษณ์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง  หากท่านผ่านเข้า
เมืองเรียบร้อย ท่านต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วย
ตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผู้จัดได้ 

 

 
เที่ยวใจกลางเมืองอินชอน เมืองท่าอันดับสองของประเทศ  ไปเยือนย่านชุมชนไชน่าทาวน์ เพียงแห่งเดียวของเกาหลี มีอายุ
กว่า 100 ปี ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตของชาวจีนไว้เป็นอย่างดี มีสิ่งก่อสร้างต่างๆ จะเป็นแบบจีนผสมกับเกาหลี 
ซึ่งผสมผสานกันได้อย่างลงตัว และยังมีขนมปัง คุกกี้ ของจีน ที่ขึ้นชื่ออีกด้วย   

อาหารกลางวัน 
พเิศษ ! พาชมิรา้นตา้นานอาหารจีนแหง่เมอืงอินชอน สดุคาสสกิ อายเุกา่แกก่วา่ 100 ป ี  

(MUST TRY MENU) ลิม้ลองเมนบูะหมีห่นา้ดา้จาจังเมียน ทา่นละ 1 ชามใหญ่ 
เมนูยอดฮิตส้าหรับคนเกาหลีทุกเพศทุกวัย  หากใครเป็นคอละครซี่รี่ย์เกาหลี จะเห็นว่า เมนูนี้ยังเป็นหนึ่ง ในเมนูประจ้าตัวของ
นางเอกเกาหลีอีกด้วย (รองจากต็อกบกกี ข้าวเหนียวต้มซอสแดง(   ปกติท้าจากเส้นโซเมียนหรือโซเมนที่ท้าจากแป้งสาลีและไข่ 
มาท้าเส้นบะหมี่ร้อน จาจังเมียนนี้เป็นบะหมี่แห้งคลุกด้วยซอสด้าหวานท้าจากเต้าเจี้ยวด้ามีลักษณะข้น และในวัน Black Day 
ซึ่งเป็นวันที่ 14 เมษายนทุกปี จะเป็นวันที่คนโสดไม่ได้รับขนมใดๆ (ช็อคโกแลตหรือลูกอม( on Valentine 's Day (Feb 14( 
หรือ White Day (14 มีนาคม( เพราะว่าสีด้าของซอสนั้นถือเป็น"ตรงข้าม"สีแดงสัญลักษณ์ของความรัก 

หลังอาหารกลางวัน  
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ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

 
หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ "ดงฮวามาอึล" เป็นโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความน่าอยู่มากขึ้น โดยให้นักจิต
กรรมช่วยกันเสกบ้านแสนธรรมดาให้กลายเป็นหมูบ้านเทพนิยาย นักจิตกรรมช่วยกันวาดภาพที่มีสีสันสดใสตามฝาผนัง 
ก้าแพง ซุ้มประตูและตรอกซอยตลอดทางเดิน โดยมีหลากหลายทีมสุดคลาสสิคให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับตัวการ์ตูน อาทิเช่น หนู
น้อยหมวกแดง พินอคคิโอ สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7   ปีเตอร์แพน อะลาดินกับตะเกียงวิเศษตัวการ์ตูนจากดิสนี่ย์ หรือตัว
การ์ตูนชุดพื้นเมืองชาวเกาหลี นอกจากท่านจะได้ถ่ายรูปเล่นเก๋สุดๆ แล้ว ท่านยังสามารถเพลิดเพลินไปกับร้านกาแฟน่ารักๆ 
และร้านค้าของที่ระลึกท้องถิ่น 

ถ้้าเหมืองทอง  “ ควังเมียง ” ผจญภัยไปกับถ้้าพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตในแบบหลากมิติและสีสัน สถานที่แห่งนี้เป็นเหมืองขุดทองของ
ญ่ีปุ่นในอดีต   หลังจากหมดยุคการล่าอาณานิคม เหมืองทองแห่งนี้จึงถูกปล่อยทิ้งร้าง ปัจจุบันทางการเกาหลีได้ปรับปรุงและ
พัฒนาถ้้าแห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ถ้้าแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์มรดกแห่งความสร้างสรรค์และอนุรักษ์  ยังเป็น
สถานที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์ มีความลึกถึง 8  ชั้น (อนุญาตเข้าชมแค่ 2 ชั้นบน(  ภายในถ้้ามีความยาวถึง 275 เมตร จะ
แบ่งออกเป็นห้องๆ โดยได้รับการออกแบบจากศิลปินชื่อดังทั่วประเทศเกาหลีใต้ เช่น ห้องแห่งแสงสว่างและความมืด, ห้องสวน
สวยธรรมชาติ, ห้องจัดงานเลี้ยง ประชุมสัมมนา, ห้องพิพิธภัณฑ์สัตว์น้้า, ห้องถนนสีทองหรือเส้นทางแห่งความมั่งคั่งและ
สุขภาพดี, ห้องน้้าตกสีทองที่มีความสูง 3.6 เมตรและกว้างถึง 8.5 เมตร, ห้องพระราชวังทองค้า, ห้องจัดแสดงโครงสร้างของ
ถ้้าควังเมียง และห้องจัดแสดงไวน์ ไวน์คุณภาพดีที่น้ามาจัดแสดงมาจากทั่วประเทศเกาหลีใต้ ท่านสามารถชิมและเลือกซื้อไวน์
ได้จากที่นี่ หากคุณเป็นแฟนคลับของภาพยนตร์เรื่องเดอะฮอบบิท และเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ คุณจะได้พบกับประติมากรรม
ตัว “กอลลัม”ที่ส่งตรงมาจากผู้ก้ากับของเรื่อง นอกจากนี้แล้วท่านสามารถน้าขวดพลาสติกไปเติมน้้าแร่จากธรรมชาติภายใน
ถ้้าได้ฟรี 

 
ตะลุยตลาดเปิด 24 ชั่วโมง ย่านธุรกิจการค้าและแหล่งช็อปปิ้ง “ทงแดมุน” มีร้านค้ามากกว่า 10,000 ร้านค้า ที่จ้าหน่ายผ้า
ไหม ผ้าชิ้น เสื้อผ้าส้าเร็จรูป เครื่องประดับ รองเท้า ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือน และอื่นๆ อีกมากมาย ใน
ราคาที่ต่อรองได้  อาทิเช่น ตึก Tongdaemun Market  ตึก Doota ตึก Freeya ตึก Migliore  ตึก aPM ตึก Hyundai City 
เป็นต้น และ บริเวณแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้ง ทงแดมุน ดีไซน์ พาร์ค (DDP) สถานที่ที่น้าเสนอนวัตกรรมการออกแบบที่ทันทันสมัย
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ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

ที่สุดสู่สายตาชาวโลก  เพื่อสื่อถึงความทันสมัย หนุนให้ใจกลางกรุงโซลล้้ายุคมากยิ่งขึ้น  ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อก้องโลก ผู้
ฝากผลงานระดับบิ๊กโปรเจคมากมาย อย่าง Zaha Hadid  ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 7 ปี ตามโครงการการพัฒนาเมืองของ
รัฐบาลกรุงโซล ภายใต้คอนเซ็ปต์ Dream Design Play ด้วยการใช้ความโค้งมน โดยไม่ต้องมีเสา รวมถึงมีการติดตั้งไฟให้
สอดคล้องกับองค์ประกอบโดยรวมของสถานที่ด้วย รวมถึงใช้การสร้างแบบ 3D Digital ที่มีความละเอียดสูงมาก  เรียกว่า
เป็นเมกะโปรเจ็คเลยก็ว่าได้   และถ้าใครเป็นชอบดูซีรี่ย์ละครเกาหลี อาจจะเห็นฉากละครที่มาถ่ายท้ากันที่นี่  สวยทั้งกลางวัน
และกลางคืน 

อสิระอาหารค่า้ เพือ่ใหท้านได้เลอืกอดุหนนุรา้นอาหารพืน้เมอืงทีร่ายลอ้มอยูร่อบตลาดพืน้เมอืงแหง่นี้ 
ได้เวลาสมควร  พาทา่นเขา้เช็คอนิที่ The Recenz Hotel หรอื เทียบเท่าระดบั 3 ดาว+ พกั 3 คนื 

เนือ่งจากเปน็ราคาพิเศษ เกาหลจีะเปน็ผู้เลอืกและจดัหอ้งพกัในกรงุโซล 
 

DAY วันทีส่าม   กรงุโซล  เช้า กลางวั
น 

ค่้า 

3  x x - 
รบัประทานอาหารเชา้ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
ศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่านจะได้รู้จักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสม
เกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก  ซึ่งใครใครที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็นของฝากเพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและ
คุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท้าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก้าลังโดย
ส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ้ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง เพศ ลดและป้องกัน
มะเร็ง 
พาท่านไปสวนสาธารณะ ฮานึลปาร์ค ตั้งอยู่ที่เวิล์ดคัพ สเตเดี้ยม ถูกสร้างขึ้นในโอกาสที่เกาหลีและญ่ีปุ่นได้เป็นเจ้าภาพร่วมใน
การแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี 2002 ภายในมีทั้งหมด 5 สวน แต่สวนใหญ่ๆมี 2 ที่ก็คือ สวนฮานึล และ สวนโนอึล ด้านบนนั้นจะ
เป็นลานทุ่งหญ้าโล่งๆ ขนาดใหญ่มาก เต็มไปด้วยดอกหญ้าสีเหลืองทองพริ้วไปตามลู่ลม เดินไปตรงกลางของสวนฮานึลนี้จะมี
จุดชมวิว รูปครึ่งวงกลม สามารถเดินขึ้นไปด้านบนแล้วถ่ายวิวทุ่งหญ้าได้ ซึ่งได้รับความนิยมมากก็เพราะว่าสวนนี้มี
ทัศนียภาพที่สวยงาม  ช่วงใบไม้ร่วง ทุกปีของต้นเดือนตุลาคม ก็จะมีเทศกาลดอกหญ้าเปลี่ยนสี  ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติและ
หนุ่มสาวชาวเกาหลีนิยมมาชมความสวยงามของดอกหญ้า ในช่วงใบไม้ร่วง จะมีต้นสนสีแดงที่เรียงรายยาวไปตลอดเส้นทาง 
สลับกับสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีที่อยู่บนยอดเขาของที่นี่กัน สวนฮานึลจึงกลายสวนสาธารณะที่โรแมนติกสุดๆ  (รถรางขึ้นลง
ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์(  หมายเหตุ :  การออกดอกของทุ่งหญ้า และ การปรับเปลี่ยนสีของทุ่งดอกหญ้า เป็นปรากฏการณ์
ธรรมชาติ ที่ต้องขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยจะเริ่มเบ่งบานประมาณช่วงปลายกันยายนถึงตุลาคม( 
 
 
 

อาหารกลางวัน 
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ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

เมนเูลือ่งชือ่และรูจ้กักนัดทีั่วโลก หมยู่างคาลบี ้(หมูยา่งเกาหล(ี กนิไมอ่ัน้ !! 
มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น้าเนื้อหมูย่าง ตัดเป็นสเต็กชิ้นพอดีค้า  และวางเนื้อย่างบนใบผักกาดเขียวหรือ....และ

เติมเครื่องปรุงน้้าจิ้มเต้าเจี้ยว (เครื่องจ้ิมหมัก ที่ช่วยชูรสอย่างดี( และ เครื่องเคียงอีกเล็กน้อย ห่อทานแบบเมี่ยงค้าไทย 
ตบท้ายความอร่อยตามแบบฉบับชาวเกาหลีแท้ คือ ทานข้าวสวยหุง  คู่กับเครื่องเคียงต่างๆ 

หลังอาหารกลางวัน 

 
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องสา้อางเวชส้าอาง ให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้ง
ไม่สาว ล้วนให้ความส้าคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ้ารุงผิวพื้นฐาน Skin Care และฟังค้าแนะน้าการ
ดูแลผิวพรรณ จากผู้ช้านาญการ 
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเล สถานที่ให้ความรู้และจัดแสดงนิทรรศการสาหร่ายทะเลเกาหลีอย่างครบวงจร สาหร่ายทะเล
มีแหล่งเพาะเลี้ยงอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มีแดดแรง  คนเกาหลีจะน้าสาหร่ายมาใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน ตั้งแต่ น้ามาเป็นส่วนประกอบอาหาร ขนมกินเล่น สกัดเป็นเครื่องบ้ารุง เครื่องส้าอาง และ อาหารเสริม ซึ่งได้รับ
การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสาหร่ายทะเลมีประโยชน์ต่อสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการสูง  พิเศษ ! ได้ลิ้มลอง
สาหร่ายทะเลแปรรูปที่พร้อมทานได้เลย และ ขอเชิญชวนท่านแต่งชุดพื้นเมืองเกาหลี “ ฮันบก ” พร้อมพร้อตต่างๆ เพื่อ 
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับภาพถ่ายสามหรือสี่มิติเก๋ไก๋กับท่าแอคติ้งตามไอเดีย เพื่อถ่ายทอดความงามและความอ่อนช้อยของ
วัฒนธรรมเกาหลี เพราะ ฮันบก เป็นเครื่องแต่งกายประจ้าชาติเกาหลีที่ที่สวมใส่ในชีวิตประจ้าวันเป็นเวลาพันปีมาแล้ว   
ปัจจุบันชุดประจ้าชาติฮันบก จะใช้สวมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส วันขึ้นปีใหม่ วันขอบคุณพระเจ้า 

ถ่ายรูปสวยๆ เก็บความประทับใจของฤดูใบไม้ร่วงกันที่มหาวิทยาลัยดังของกรุงโซล   มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา (Ewha 
Womans University)  มหาวิทยาลัยเอกชนหญิงล้วนที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่  เปิดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886 คนเกาหลีมักเรียก
มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวาว่า “อีแด” มาจาก อีฮวา คือชื่อมหาวิทยาลัย และแดฮักคโย ที่แปลว่า มหาวิทยาลัยนั่นเอง   ช่วงปลาย
ตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายน คนที่รักการถ่ายรูปก็นิยมมาถ่ายบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีของต้นไม้ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จุดนิยม
ที่ชาวรักการพสถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก็มักจะเป็นก้าแพงกระจกของมหาวิทยาลัย ของ อาคาร Ewha Campus Center (ECC) 
โดยสร้างอาคารเรียนผ่านเนินเขาแล้วกรุด้วยกระจกทั้ง 2 ด้าน ด้านในจะเป็นห้องเรียน ห้องอาหาร คาเฟ่ ห้องสมุด ฯลฯ  อีก
ทั้งอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่แฝงตัวอยู่ด้านในมหาวิทยาลัยแห่งนี้  
ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทีมน่ารักต่างๆ  ของวัยรุ่นชาวโสม มีสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นแบรนด์เกาหลี, 
รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องส้าอาง, เครื่องประดับ, งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนัง และโปสเตอร์ดาราที่ก้าลังฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ  
บางครั้งยังมีบรรดาศิลปินเพื่อชีวิตเปิดแสดงดนตรีย่อยๆ ให้ฟังให้ชมอีกด้วย ใครเป็นแฟนคลับแฮรี่ พอตเตอร์ อยากถ่ายรูป
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เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

ในโลกเวทมนต์ ไม่ต้องไปไกลถึงอังกฤษ เพราะ คาเฟ่ 943 King’s Cross สไตล์แฮรี่ ที่ยกมาเอาใจแฟนคลับแฮรี่พอตเตอร์ถึง
ย่านฮงแดเลย   ตัวร้านจะมีทั้งหมด 4 ชั้น มีมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ และพร็อพต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นชุดคลุม หรือ ผ้าพันคอของทั้ง 4 บ้าน 
พร้อมไม้กายสิทธิ์ ใครเคยวาดฝันไว้ว่าอยากอยู่บ้านไหน ก็เลือกใส่ได้ตามใจชอบ (ค่าขนม เบเกอร์รี่ เครื่องดื่ม เริ่มที่ ประมาณ 
7,500 วอนขึ้นไป(  

อสิระอาหารค่า้ ณ ยา่นมหาลยัฮงแด เพือ่ใหท้า่นได้เลอืกชมิรา้นอาหารและคาเฟส่ไตลว์ัยรุ่น 
หลงัจบรายการทอ่งเที่ยว  พาทา่นเขา้ทีพ่กั ณ โรงแรม 

 
DAY วันทีส่ี ่  กรงุโซล เช้า กลางวั

น 
ค่้า 

4  x x - 
รบัประทานอาหารเชา้ ที ่หอ้งอาหารโรงแรม 

นั่งรถชมเมืองหลวงกรุงโซล ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ มีตึก 63 ชั้น ตึกที่สูงที่สุดมีแม่น้้าฮันไหลผ่านใจกลางเมือง 

 
 
ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ต้นไม้ฮ๊อกเก็ตนามูชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้้าทะเล  50-
800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนี้..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน้ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับ
แข็งไม่ถูกท้าลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา  

เดินเล่นถ่ายรูปกันที่ หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก ในอดีตเป็นที่ตั้งของบ้านชนชั้นยางบางในราชวงศ์โซซอน และยังเป็นเขต
พิเศษที่ทางเทศบาลกรุงโซลอนุรักษ์ไว้  มีบ้านสไตล์ฮันนกต่างๆ ของลูกหลานชาวยางบางอาศัยอยู่ หรือ ผู้อนุรักษ์นิยม หรือ 
เศรษฐีรุ่นใหม่ที่ชอบกลิ่นอายความเก่าแก่  ภายในจะเต็มไปด้วยตรอกซอกซอยจะเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เก๋ไก๋ ตลอดจนรู้
สีกถึงกลิ่นอายของความกลมกลืนระหว่างตะวันตกและตะวันออก อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์แสดงงานศิลปะ  
ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่  ร้านกาแฟ ร้านแกลลอรี่ ร้านแอนติก ร้านงานศิลป์  ร้านCreative ร้านสินค้าแฟชั่นงานดีไซน์ที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง  รวมทั้งศูนย์วัฒนธรรมแฝงตัวอยู่ โดยมักดัดแปลงอาคารเก่าฮันนกให้มีความสมัยใหม่โดย
กลมกลืนระหว่างความเป็นฮันนกและโมเดิร์น   
 
 

อาหารกลางวัน 
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เมนชูดุหมอ้ดนิ “ซมัเกทัง หรอื ไก่ตุน๋โสม “ ทา่นละ 1 ตวัไก่ Mechelin Guide 
  ร้านเก่าแก่เลื่องชื่อของชาวเมืองหลวงกรุงโซล โดยเจ้าของสูตรได้คิดค้นความอร่อยมายาวนาน 

ไก่ตุ๋นโสมถือเป็นเมนูอาหารชาววังต้ังแต่สมัยราชวงศ์โซซอน โดยใช้ไก่ที่มีอายุวัยรุ่น ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม 
พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเพื่อให้รสชาติกลมกล่อม เนื้อไก่นุ่มและย่อย  เสริฟพร้อมเครื่องเคียงคู่โต๊ะ 

หลังอาหารกลางวัน 

 
พาท่านเดินเลาะถนนเลียบก้าแพง หินสีน้้าตาลเทาสวยงาม (Stonewall Street) ข้างพระราชวัง  ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม
และโรแมนติกสายหนึ่งในกรุงโซล  สองข้างทางของถนนแห่งนี้จะเรียงรายไปด้วยต้นกิงโกะ (แปะก๊วย( ที่ปลูกไว้เลียบไปกับความ
โค้งของเส้นถนน   ภายในถนนแห่งนี้  ยังเป็นที่ตั้งของโรงละคร โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และรูปปั้น  3 มิติ  จางดอกแด 
(Jangdockdae) อยู่ตรงบริเวณลานน้้าพุหน้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งกรุงโซล  ในช่วงใบไม้ร่วง ถนนแห่งนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
สะพรั่ง  

เลือกซื้อสินค้าดิวตี้ฟรี เพื่อให้คนเดินทางออกนอกประเทศ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งทั้งสินค้าน้าเข้าจากต่างประเทศ
มากมายหลากหลายชนิด และสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน ชาวญ่ีปุ่น และ ชาวเอเชียชื่นชอบ ปัจจุบันเป็น
ที่นิยมของนักช้อปมาก เพราะ ดิวตี้ฟรีประเทศนี้ มีถึง 5 บริษัทแข่งขันกันทั้งด้านบริการและราคา รวมทั้งสินค้าที่มีให้เลือก
มากมาย 
พาท่านไปยังล๊อตเต้เวิล์ดมอลล์ Lotte World Mall  เรียกได้ว่าเป็นศูนย์การค้า แหล่งชอปปิ้งแบบครบครันและทันสมัยสุดๆ 
เต็มไปด้วยร้านค้าหรูหรา ร้านแบรนด์ดังทั้งต่างประเทศและในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องใช้ส่วนตัว เครื่อ งใช้
ภายในบ้าน เครื่องใช้ในชีวิตประจ้าวัน ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านของทานเล่น ร้านเบเกอรี่ โรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้้า  
อีกทั้งยังมีห้างสินค้าปลอดภาษี 

โปรดแจ้งไกดล์่วงหนา้ เพือ่ชว่ยทา่นซือ้บัตรลฟิทข์ึน้ตกึ Lotte World Tower (Seoul Sky) (25,000วอน/ทา่น( 
บัตรลิฟทข์ึน้ชมตึกที่สูงที่สุดในเกาหลี Lotte World Tower  (Seoul Sky)  ความสูง 123 ชั้น ( 554.5 เมตร หรือ 1,819 ฟุต( 
ซึ่งได้ติดอยู่ใน Top 5 ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลก!  มาพร้อมกับคอนเซปต์ “ The Beauty and Pride of Korea "   และได้รับ
การบันทึกในสถิติโลก กินเนสส์ (Guinness World Records) 3 อย่างคือ Sky Deck ชั้น 118 เป็นหอชมวิวที่มีพื้นเป็นกระจก
ที่สูงที่สุดในโลก  ลิฟท์ Sky Shuttle เป็นลิฟท์โดยสารคู่ที่เร็วที่สุด ด้วยความเร็ว 10 เมตร / วินาที และ Sky Shuttle ยังเป็น
ลิฟท์ที่ใช้งานในระยะทางที่ยาวนานที่สุด อีกทั้งนวัตกรรมไฮเทคล้อไปกับวัฒนธรรมเกาหลีตั้งแต่ทางเข้าถึงทางออก 
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เดินเล่นที่ Coex Mall มอลลข์นาดใหญ่ ภายในมีเสื้อผ้าแบรนด์ ศูนย์อาหารนานาชาติ สถานที่จัดการงานนิทรรศการ สถานที่
จัดคอนเสิร์ต โรงภาพยนต์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้้ากว่า 40,000 ชนิด  หอ้งสมดุ Starfield Library ตั้งอยู่ใจกลางมอลล์โคเอ็ก 
สถานทีท่ีถ่า่ยรปูสดุชคิ สา้หรบัทา่นทีอ่ยากเปลีย่นบรรยากาศหามมุใหม่ๆ  เกร๋ๆ  ไว้เชค็อนิ ทีน่ีเ่หมาะมากเพราะหอ้งสมดุแหง่นี้
มีการออกแบบตกแต่งที่สวยงามแปลกตา ไม่น่าเบื่อเหมือนห้องสมุดทั่วไป และยังเป็นที่สถานที่พักผ่อนและดื่มด่้ากับหนังสือและ
นิตยสารชื่อดังทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 50,000 เล่ม ประดับประดาบนชั้นวางหนังสือขนาดยักษ์สูง 13 เมตร      

อสิระอาหารเยน็ ณ  Coex Mall เพือ่ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิรา้นคาเฟแ่ละรา้นอาหารนานาชาติ 

 
เที่ยว 3 เกาะลอยน้้า เกาะพลังงานทดแทนอย่างเต็มรูปแบบ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแห่งแรกของโลกบนกลาง
แม่น้้าฮันในกรุงโซล  เป็นสถาปัตยกรรมเชิงศิลปะบนแม่น้้า    ใช้งบกว่า 128 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้เป็นที่ตั้งของศูนย์
วัฒนธรรมแห่งใหม่ 3 แห่ง ที่เชื่อมกันด้วยทางเดินระหว่างเกาะ ฟินอินซี่รีย์เกาหลี !  ฉากแม่น้้าฮัน ซึ่งเสมอเหมือนเส้นชิวิตของ
คนกรุงโซล  น้้าพุสายรุ้งที่สะพานบันโพ   แม่น้้าฮันยาวถึง 514 กม. โดยไหลผ่านใจกลางเมืองหลวง  อีกหนึ่งสถานที่ที่ชาวกรุง
โซลชื่นชอบ  ทุกวันกับน้้าพุสายรุ้งที่สะพานบันโพ  2 ชั้น ที่ยิงสายน้้าพุที่ยาวที่สุด โดย  ฉีดน้้าได้ 190 ตันภายในเวลาเพียง 1 
นาที  พร้อมกับการไฟ LED ที่ถูกยิงออกมาเป็นแสงสีต่างๆ มากถึง 200 เฉดสี  ที่จะยิงลูกเล่นออกมาต่างๆกัน ตลอดทางกว่า 
570 เมตรของตัวสะพานแห่งนี้ เป็นบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก  (ทางการกรุงโซลจะจัดแสดงเป็นรอบๆ ในระหว่างค่้าคืน 
ยกเว้นเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม และอาจงดการแสดงโชว์น้้าพุในกรณีที่ สภาพอากาศไม่เอื้ออ้านวยหรือมีค้าสั่ง
พิเศษ( และเลือกซื้อเครื่องดื่มสักแก้วพร้อมชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้้าฮัน แสงสีบนท้องถนน บรรยากาศยามค่้าคืนแสงสีอัน
ตระการตาของกรุงโซล  และอากาศดีดี ยังเห็นหอคอยนัมซานยามค่้าคืนที่สวยงาม 

หลงัจบรายการทอ่งเที่ยว  พาทา่นเขา้ทีพ่กั ณ โรงแรม 
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DAY วันทีห่า้  กรงุโซล – สนามบนินานาชาตอินิชอน – กรุงเทพฯ เช้า 
กลางวั

น 
ค่้า 

5 เวลาที่ไทยช้ากว่าเกาหลีใต้ 2 ชั่วโมง | เวลาบินประมาณ 5.30-6 ช.ม. x x - 
รบัประทานอาหารเชา้ ที ่หอ้งอาหารโรงแรม และ คนืหอ้งพกั 

ศูนย์น้้ามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี   เพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือดคลอ
เรสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นต้น กว่าจะมาท้าเป็นน้้ามันสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้อง
ใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน้าให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็นของฝากสุขภาพเพื่อตัวท่านเองและคนที่ท่านรักหรือคนที่
ท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจัยจากโรงพยาบาลชั้นน้าในเกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียง  
เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมไฮเอนด์ในราคาส่วนลด ที่ ฮุนไดพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท Hyundai Premium Outlet สถานที่รวบรวม
สินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมชั้นน้าที่ค้างสต็อกหรือสินค้าตกฤดูน้ามาลดราคา ภายใต้สภาพแวดล้อมในการช็อปปิ้งแบบสบายๆ 
โดยน้ามาลดราคาตั้งแต่ 15 – 50% ปัจจุบันมีร้านค้าหลากหลายกว่า 230 ร้านค้าและมีสินค้า Brand ดังมากมายอาทิเช่น  
Gucci, S.T. Dupont, Theory, Lanvin, Leonard, Max Mara, Mulberry, Bally, Burberry, Vivienne Westwood, A. 
Testoni, Jimmy Choo, coach, Tory Bruch, Tod’s, Tumi, Salvatore Ferragamo, Hugo Boss, Swarovski, 
Samsonite, Polo Ralph lauren, Calvin Klein, DKNY เป็นต้น เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอิสระการเลือกซื้อตามไลฟ์สไตล์ 
กับ รองเท้ากีฬา เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ นาฬากา รองเท้า อุปกรณ์กอล์ฟ เครื่องกีฬา และยังมีบริการ ร้านคาเฟ่ 
ร้านอาหาร อีกด้วย 

อาหารกลางวัน 
พาลิม้ลองเมนดูังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบ ี “ 

โดยน้าไก่บาร์บีคิว ตกหรือข้าวเหนียวปั้น มันหวาน ผักต่างๆ ลงผัดร่วมกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกะทะแบน 
วิธีการทานแบบเมี่ยงค้าไทยโดยห่อกับผัดกาดเขียวเกาหลี  และน้าข้าวสวยสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี เพื่อให้เกิด

อาหารชนิดใหม ่
คือทัคคาลบีโปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบีที่ทั้งหอมและน่าทาน เสริฟพร้อมเครื่องเคียง เช่น โอเด้งปรุงรส กิมจิ เป็นต้น 

หลังอาหารกลางวัน 

 
พาราไดซ์ซิตี้  รวมความหรูหรา ความบันเทิง ที่พักสุดหรู งานศิลปะสุดลือค่า และคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี  อยู่ไม่ไกลจาก
สนามบินนานาชาติอินชอน  “ Paradise City ทุกจริงเหนือความจริงและจินตนาการ ”   ร้านอาหารหรูหรากว่าเจ็ดแห่งที่รอ
ให้บริการความอยากอาหารของลูกค้าตั้งแต่อาหารสไตล์อิตาลี...ญ่ีปุ่น...ไปจนถึงสแน็คบาร์ริมสระบรรยากาศสบายๆ มี
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ร้านเบเกอรี่และโซนกาแฟ และร้านอาหารยอดนิยมอื่นๆ  อีกหนึ่งแลนด์มาร์คถ่ายรูปเช็คอินกับตึกดีไซด์แปลกตาที่ดูสวยล้้า
ทันสมัย  งานศิลปะชั้นเย่ียมจ้านวน 2,700  ชิ้น ของศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ กระจายอยู่ทั่วรีสอร์ทในพื้นที่ เช่น 
ล็อบบี้ชั้นหนึ่ง ด้านหน้าลิฟท์ เลานจ์และคาสิโน  เป็นต้น  แนะน้า เดินเก๋ไก๋ ถ่ายมุมไหนก็สวย กับความอลังการงานสร้างข อง
ภายในและภายนอก อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจ คือ วันเดอร์บ็อก ธีมสวนสนุกในร่มยามค่้าคืน มาพร้อมกับความอินเตอร์แอคทีฟ
มัลติมีเดียโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานรื่นเริง  (ค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าบัตรเครื่องเล่นสวน
สนุก ค่าใช้บริการสถานที่ และ อื่นๆ ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์( 

  
ได้เวลาสมควร ออกเดินทางสู่สนามบินอินชอน 

เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน Jeju Air (7C) 
สายการบิน ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 

Jeju Air (7C) 7C2203 2005 2359 
 (สายการบินไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารน้าอาหารข้างนอกมารับประทานบนเครื่อง( 

น้้าหนักกระเป๋าใต้ท้องเครื่อง 15 กิโลกรัม (1ชิ้น( ถือขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรัม 
 ท่านต้องสวมหน้ากากระหว่างนั่งโดยสารบนเครื่องบิน เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือ 

ทางสายการบินไม่อนุญาตให้สวมหน้ากากที่มีวาล์วหายใจ 
ค่้า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

รายการเดินทางครั้งนี้ขอเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน การจราจร ช่วง
ฤดูกาล ช่วงเทศกาลของเมืองต่างๆ  หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมเป็นต้น บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยนโดยค้านึงถึง
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส้าคัญ บริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช้าระ
ค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การ
กระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยว
บางรายการ เป็นต้น  การบริการของรถประเภทน้าเที่ยว คนขับและเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้บริหารเวลาของสถานที่ต่างๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อไม่ขัดต่อกฏหมายแรงงาน เรื่องจ้านวนชั่วโมงเวลาการขับรถ ไม่เกิน 6-12 ชั่วโมงต่อวัน 

ขอบคุณที่มาของภาพดีดีจาก Journey Korea พันธมิตรสถานที่ต่างๆ และจาก 
การท่องเที่ยวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr ภาพทั้งหมดที่แสดงใช้เพื่อประกอบความเข้าใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง

แท้จริง 
 
 
 
 
 
 

http://www.visitkorea.co.kr/
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Price & Conditions ราคาและเงื่อนไขต่างๆ 
หมายเหตุส้าคัญ  เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า 
ทุกท่านต้องเข้าเย่ียมชมร้านค้าสินค้าพื้นเมืองเกาหลีที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อรับ
ฟังและเลือกซื้อสินค้าที่ชื่นชอบเป็นเวลา 60 นาทีต่อร้านค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ศูนย์โสมเกาหลี ศูนย์น้้ามันสน ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู 
ศูนย์เครื่องส้าอางเวชส้าอาง ร้านขนมพื้นเมือง เป็นต้น   
ราคานี้เป็นราคาส้าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (หนังสือเดินทางต่างชาติ + เพิ่ม 3,000บาท( 

ราคาเด็กทารก (อายตุ่า้กวา่ 24 เดอืน ณ วันทีเ่ดินทางไปและวนัเดนิทางกลบั( ราคาพเิศษ 5,500บาท* 
 *เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั่งบนหน้าตักของผู้ใหญ่ (คุณพ่อหรือคุณแม่( โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผู้ใหญ่สอง
คนเท่านั้น และห้ามมิให้น้ารถเข็นเด็ก หรือที่นั่งส้าหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน จ้านวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจ้ากัดไว้เพื่อความ
ปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการน้าเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน ส่วนผู้จัด เราค้านึงถึงความปลอดภัยและเพื่อ
สร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง จัดห้องพัก ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+1เด็กทารก   ทางทัวร์ไม่มีบริการอาหารเด็กทารก 
 ราคาส้าหรับ 25 ท่านขึ้นไป | การันตีเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ 
 หากต่้ากว่าก้าหนด ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคา  หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช้าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ 

ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 
 สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้้ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอัตรา ณ วันที่ 

15.08.22 
 สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได้  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

** โปรพเิศษเฉพาะจอยหนา้รา้น ตดักรุป๊ส่วนตัว เพิม่คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 3,000-5,000 บาท ** 
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน 
ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม 
หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น (  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่
สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 
ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนท้าให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น ลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทันหัน ทางสาย
การบินเรียกที่นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
ทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่นว่าผู้จัดได้พยายามอย่างสุดความสามารถ  
โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตุข้อนี้มาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ กับบริษัทฯ  หากลูกค้าประสงค์รับเงินคืน ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงิน 

เดก็ 2-12 ป ี:  หากตอ้งการพกัหอ้งเดียวกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น จะไมม่บีริการเตยีงเสรมิ 
ผู้ทุพลภาพ/มีปัญหาด้านสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผู้
ให้บริการ  เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเครื่องบินได้  เข่นน้้ายา เข็มฉีดยา เครื่องใช้แบตเตอรี่ หรือ 
เครื่องหายใจ  
สตรีมีครรภ์ ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทัวร์  เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผู้ให้บริการ   โดยทั่วไป 
-อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจ้ากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อท้าการ
เช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ท้าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห ์: แสดงใบรับรองแพทย์  ยืนยันสัปดาห์ที่ตั้งครรภ์และก้ากับวันที่ไม่เกิน
สามสิบ (30( วันนับจากเที่ยวบินขาออกที่ก้าหนดหรือเที่ยวบินขาเข้าที่ก้าหนด  และต้องลงนามยินยอมในเอกสารจ้ากัด
ขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  เมื่อท้าการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ท้าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ 



หนา้ 14 | JK20_ LOVE_October22_byJourneyKorea_v1190822 

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

ปกตผิูจ้ัดจะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  
ขอ้มลูสา้หรบัผู้เดนิทาง 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทยเล่มสีแดงทั่วไป หรือหนังสือเดินทางข้าราชการไทย ไม่ต้องย่ืนขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง ฟรีวีซ่า
เดินทางท่องเที่ยวในเกาหลีได้ 90 วัน   หมายเหตุ: ส้าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมี
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบในการเดินทางอออกนอกประเทศไทย 
2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างส้าหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม( 
หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพที่ดี (ไม่ช้ารุด(  เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง   เนื่องจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคน
เข้าเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
3. ค่าวีซ่า ส้าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว หรือ ชาวต่างชาติ (บางประเทศ( ที่มี Visa และ Work Permit พ้านักในประเทศไทย 
จะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นการขอวีซ่า ตามที่สถานทูตเกาหลีก้าหนด  ผู้จัดจะเป็นผู้ช่วยด้าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่า
นาต้องช้าระค่าใช้จ่ายวีซ่าและค่าบริการต่างหาก (เจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องท้าเรื่องแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวี
ซ่า( ท่านอาจจะต้องแสดงตัวตนที่สถานทูต  สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น   
4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค้าน้าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และ
อื่นๆ เพื่อใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่มิได้ส่งหน้าส้าเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมทั้งหน้าเปลี่ยนชื่อนามสกุล ถ้ามี(  ให้กับ
ทางผู้จัด 
Departure  ตุลาคม 2022 (ที่นั่งจ้ากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว ( 

เช็คอนิ วันออกเดนิทาง วันเดินทางกลบั 
ราคา/ทา่น

(บาท( 
หอ้งเดี่ยว+ หมายเหต ุ

วันเสาร์ 
01 ตุลาคม 

2
2 

05 ตุลาคม 
2
2 

19,900 
5,900 

 

วันศุกร์ 
07 ตุลาคม 

2
2 12 ตุลาคม 

2
2 19,900 

5,900 
 

วันศุกร์ 
14 ตุลาคม 

2
2 

18 ตุลาคม 
2
2 

20,900 
5,900 

วันหยุด 

วันเสาร์ 
15 ตุลาคม 

2
2 

19 ตุลาคม 
2
2 

19,900 
5,900 

 

วันศุกร์ 21 ตุลาคม 2
2 

25 ตุลาคม 2
2 

21,900 5,900 วันหยุด 

วันเสาร์ 
22 ตุลาคม 

2
2 

26 ตุลาคม 
2
2 

19,900 
5,900 

 

 
อัตรา
ค่าบรกิาร
รวม   

ตามที่ระบุไว้ในรายการ: 
1. ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด (ตั๋วหมู่คณะ( รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้้ามัน เส้นทาง 

กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯ รวมน้้าหนักสัมภาระอยู่ที่ 15 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ( และ
ถือขึ้นเครื่องได้อีก Hand Carry ท่านละ 10 กก. ต่อ 1 ใบ  (ตามขนาดที่ก้าหนดของสายการบิน ไม่รวม
กระเป๋าสะพาย (เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ ( *ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินไปหรือกลับ 
และเปลี่ยนวันเดินทางไปหรือกลับ หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
ปลายทาง จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
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เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

เมืองที่ประเทศปลายทาง ทางผู้จัด และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี  ผู้โดยสาร
อาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศดังกล่าวเรียกเก็บ  ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไป
ที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน หรือ ต้องซื้อตั๋วใบใหม่  ทั้งนี้ แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคน
และสายการบิน ทางผู้จัด ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (พักห้องละ 2-3 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม(  รวมอาหารเช้า 
ณ โรงแรม (ทางโรงแรมอาจไม่มีบริการเตียงเสริม ส้าหรับการพัก 3 ท่านต่อห้องอาจจะต้องช้าระซื้อเพิ่มห้อง
เดี่ยว( 
โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ  อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ โดยเฉพาะช่วงเทศกาล
ท่องเที่ยวเกาหลี การจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ  เช่น Korean Vacation, Trade Fair, 
Convention, Festival, Conference, Expo เป็นต้น เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมือง
เต็ม  ผู้จัดขอสงวนสิทธิในการจัดที่พักตามความเหมาะสม   รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  และ
อาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพักเดี่ยว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin 
เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่มาตราฐาน 1 เตียง)  ห้องมีขนาดกะทัดรัด (บางแห่ง(  มี
หรือไม่มีอ่างอาบน้้า มีสิ่งอ้านวยความสะดวกครบ น้้าดื่มฟรีอยู่ในห้องพักจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนน้้าแร่ยี่ห้อ
และมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ  อาจมีบริการกาต้มน้้า+ชากาแฟฟรี  

3. อาหารเช้า 3 มื้อ + อาหารกลางวัน 4 มื้อ (เมนูอาหารแต่ละมื้อจะถูกก้าหนดเมื่อจองวันเวลาเดินทาง
เรียบร้อย( (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์( 
เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทางผู้จัดจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อวัวเพื่อส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่
หรือมื้อพิเศษตามรายการ โดยส่วนมากอาหารมักจะเป็นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ  เกาหลีมี
วัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่งจะนิยมอาหารชนิดเดียว มักจะเป็นการทานแบบ คือ 1 ชุด 1 ท่าน 
หรือ 1 ชุด 2-4 ท่าน และมีเครื่องเคียงแบบต่างๆ การนา้เครือ่งดืม่ทั้งประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์เขา้
ไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ      ส้าหรับท่านที่มีข้อจ้ากัดทางด้าน
อาหารหรือศาสนา ท่านอาจต้องช้าระเพิ่มเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตัวไป ระหว่างมื้ออาหาร กรุณารอ
จนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารคณะให้เรียบร้อยก่อน จึงจะท้าอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านได้ในภายหลัง     
เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึง
ของเที่ยวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนท้องถนน  วันเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือด้วยสาเหตุ
ต่างๆ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง   

4. ค่ารถน้าเที่ยวตลอดเส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการ (การบริการของรถบัสน้าเที่ยวสามารถให้บริการวันละ 
6-12 ชั่วโมง โดยหัวหน้าทัวร์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
การจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ใน
โปรแกรมการเดินทาง หากใช้เกินจากเวลา อาจจะต้องท้าการเปลี่ยนรถใหม่และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยใช้รถ
บัสคันเดิมหรือท้าการเปลี่ยนรถใหม่ (หากมีการเปลี่ยนรถใหม่ ลูกค้าอาจมีความจ้าเป็นต้องรอรถใหม่มาสลับ
เปลี่ยน(   

5. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ 
6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น /  หัวหน้าทัวร์น้าเที่ยวคนไทย 
7. คอยดูแลอ้านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
8. ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพการเดินทางท่องเที่ยว สูงกว่า พ.ร.บ การท่องเที่ยวก้าหนด (กรมธรรม์วงเงิน

ประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท* รวมประกันอาหารเป็นพิษ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกัน
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ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

วินาศภัยที่บริษัทฯ ท้าไว้ ส้าหรับผู้มีอายุ 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต้่ากว่า 1 
ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ้าตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกท้าร้าย(   
*ค่ารักษาพยาบาล ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

9. ภาษีน้้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันออกตั๋วหรือวันเดินทาง(  
ราคา
ค่าบรกิาร
ไมร่วม  
 

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารเครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด 
ค่าโทรศัพท์ รูมเซอร์วิส มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าท้าหนังสือเดินทาง ค่าพาสปอร์ตต่างด้าว เป็นต้น 

2. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัด
หยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่
เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

3. ค่าธรรมเนยีมการลงทะเบยีน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) โดยช้าระเพิม่ทา่นละ 890 
บาท (ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี( (บริษัทด้าเนินการให้( 

4. ค่าตรวจ RT-PCR ที่เกาหลีโดยช้าระค่าบริการเพิ่มที่สนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง ขณะนี้ ท่านละ 
80,000 วอน (ประมาณ 2,400บาท( 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
7. ค่าธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยวแก่ผู้ให้บริการ เช่น ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ทิปพนักงานขับรถท้องถิ่น 

1,800 บาท ต่อทริปต่อผู้เดินทาง  **โปรดช้าระเต็มจ้านวนเมื่อจองทัวร์** 
ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า 

8. ค่าทดสอบ แบบ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ (กรุณา
ส่งใบรบัรองใหท้างเจา้หน้าที ่ณ วันเดินทาง ก่อนเวลา 13.00 น. หากเกนิเวลาทีก่า้หนดทางลูกค้าต้องลง Q-
Code ด้วยตนเอง หรือ ช้าระค่าลง Q-Code นอกเวลา 300 บาท( 

9. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 
10. ค่าอาหารส้าหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัต ิและ/หรืออาหารส้าหรับมุสลิม 
11. ค่าสัมภาระที่หนักเกินและ/หรือมีขนาดเกินกว่าที่สายการบินก้าหนด 
12. ค่าประกันสุขภาพกรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว / ค่ากักตัว กรณีติดโควิค-19 ที่เกาหลี 
13. หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือสาธารณรัฐเกาหลี  มีการปรับเปลี่ยนข้อก้าหนดเกี่ยวกับการกักตัว

เพิ่มเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 
อุ่นใจเพิ่ม  เนื่องจากการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อ
ผู้โดยสารนั้นมีจ้ากัด ดังนั้นจึงแนะน้าให้ ซื้อประกันภัยการเดินทางและสุขภาพเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซื้อ
ความคุ้มครองตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ 
เนื่องจากหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก  เพื่อความคุ้มครอง
บาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย ทีมแพทย์ฉุกเฉิน 

เงื่อนไขใน
การจอง   

1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ช้าระค่าเงินมัดจ้า ท่านละ10,000 บาทต่อท่าน 
ภายใน 2 วันหรือภายใน 48 ชั่วโมง  (หากจองภายใน 25 วันเดินทาง หรือ หากจองช่วงเทศกาล วันหยุด เช่า
เหมาล้า ภายใน 35 วัน ขอเก็บเต็มจ้านวน(  

2. ช้าระส่วนที่เหลือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วันล่วงหน้า (ช่วงเทศกาล วันหยุด เช่าเหมาล้า 35 วัน
ล่วงหน้า( 

3. กรุณาแจ้งรายละเอียด  
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ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

     - ชื่อผู้ติดต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็นต้น( 
      - ชื่อนามสกุล + เบอร์มือถือ ของผู้เดินทางทุกท่าน (จ้าเป็น(  + ส้าเนาหนังสือเดินทางพาสปอร์ต  
        + เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 (2 เข็มขึ้นไป( 
      - ส่งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมาที่ช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้ง  
4. หากไม่ช้าระ หรือ ช้าระไม่ครบตามก้าหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จัดมีสิทธิ์

ยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก เมื่อตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว 

5. กรณีใหบ้ริษัทบริการลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) มีค่าบริการเรียกเก็บ 
890 บาท/ครัง้/ทา่น เมื่อลงทะเบยีนเรยีบร้อยแลว้และผลการลงทะเบยีนผา่นหรอืไม่ก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์
ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

6. กรณีจองทัวร์ 14-21 ก่อนวันเดินทาง และยังไม่ได้ลงทะเบียน K-ETA จะต้องช้าระค่าทัวร์เต็มจ้านวน และ
หากกอ่นวันเดนิทาง 14 วัน ไม่สามารถแสดงผล K-ETA ผ่านและมีความประสงค์ยกเลิกการเดินทาง บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ายกเลิก 10,000 บาท  

7. กรณีจองทวัร ์7-14 ก่อนวันเดนิทางและยงัไมไ่ดล้งทะเบียน K-ETA จะต้องช้าระค่าทัวร์เต็มจ้านวนและบริษัท
ฯ สงวนสิทธิ์คืนค่าทัวร์ทุกกรณี 

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลพร้อมเงินช้าระแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะจัดการน้ารายชื่อพร้อมข้อมูลทั้งหมดไปท้าการจอง
ส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ  (ไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อนามสกุลและผู้เดินทางได้( 

การยกเลกิ
การจอง   
 

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และ ซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดปลายทางเกาหลี จึงไม่มี
การคืนเงินมัดจ้าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเง่ือนไขของสายการ
บินและผู้จัดทัวร์ปลายทางเกาหลี โดยการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ( จะต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรทางอีเมล์ ล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง  กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออก
เอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงวันเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นส้าคัญด้วย  
---กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง* (ถ้ามี(--

- 
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน  โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ้าเป็นอื่นๆ 

การคืนเงินทุกกรณี ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องอีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ท้าการ
ของผู้จัดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท้าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ้านาจพร้อมหลักฐาน
ประกอบการมอบอ้านาจ หลักฐานการช้าระเงินค่าบริการต่างๆ  และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น้าเงิน
เข้าให้ครบถ้วน   
 

 
ตั๋วเครือ่งบนิหมู่คณะ 

ในการส้ารองที่นั่งและการใส่ชื่อในระบบส้ารองที่นั่งสายการบิน   ผู้เดินทางต้องส่งส้าเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่
ชัดเจน หรือ ส่งรายละรายละเอียดที่สายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ( เช่น ค้าน้าหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปีเกิด 
เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ชื่อและเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด (  หากไม่มีการส่ง
ข้อมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตั๋วหรือบัตรโดยสารผิดพลาด 
อาจมีผลให้ผู้โดยสายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด และสายการบินไม่มีระบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไข
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ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

ตัวสะกดค้าน้าหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล หรือ การเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง 
ตั๋วเครือ่งบนิหมู่คณะ ไมส่ามารถลอ๊กทีน่ั่งได ้ที่นัง่ที่ได ้อาจจะไมไ่ดน้ั่งติดกนั  

และ ไมส่ามารถเลอืกแถวทีน่ั่งบนเครือ่งบนิได ้ซึ่งเปน็ตามระบบสุม่ ภายในเงือ่นไขของสายการบนิ 
หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่
สามารถเลื่อนวันและเวลาการเดินทางได้   ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือ
การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง  

การเชค็อนิตั๋วเดินทางทีเ่คานเ์ตอรส์ายการบนิ  เงือ่นไข 
 เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเครื่องออกสาม (3( ชั่วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง  

(90( นาที  ผู้โดยสารจ้าเป็นต้องด้าเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ  สายการบินสงวน
สิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที่ท่านได้ช้าระไปแล้ว  

 ไม่แสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน 
 ไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ช้ารุดไม่สมบูรณ์จัดว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง(  
 ส้าหรับท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ (วีซ่า( ซึ่งจ้าเป็นต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ   หรือ  

เอกสารการเจ้งเข้าแจ้งออก   หรือ  เอกสารด้านการท้างาน Work Permit 
 กระท้าการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหมิ่น 

เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระท้าหรือโดยวาจา 
 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน 
 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็นอันตรายอย่างเห็น

ได้ชัดในทางการแพทย์ และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือ
เง่ือนไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้โดยสารอื่น 
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ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการเดนิทางทอ่งเที่ยวกับเรา 
 จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัคร

มาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน 
ทางบริษัทจะคิดค่าด้าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 250 USDต่อท่าน  (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง 
เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม(   หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยว
อิสระ ท้าหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแต่ละวันแล้ว ไม่เป็นเหตุที่ทางผู้จัด จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใด  

 ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจ้าตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก 
หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน 
เพราะเราค้านึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง(   

 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปท้างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่
การท่องเที่ยว  

 การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ รายการท่องเที่ยว เมนูอาหาร โรงแรมที่
พัก รถทัวร์ในแต่ละวันที่ได้จัดเตรียมไว้ (ทั้งช่วงน้าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง( ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุง  โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปให้ตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกล้กันมากที่สุด 

 ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท้าร้าย ความตาย อุบัติเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางอ้อม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน 
ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม 
หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็นต้น  โดยจะปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อจ้ากัดความรับผิดชอบ
ของแต่ละสายการบิน (  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ  ที่จะส่งผลท้าให้เสียเวลาหรือ
ยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น   ขอให้ทราบว่า  ผู้จัดจะด้าเนินโดย
สุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค้าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ้านาจของผู้จัดก้ากับ  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช้าระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับ
ตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท้าที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่
เที่ยวบางรายการ เป็นต้น 

 ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผู้จัดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ 
หรือเดินทางผ่าน  เห็นว่าผู้โดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน( หรือไม่ปฏิบัติตามค้าชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน( ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่
เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวด้าเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ 

 การช้อปปิ้งการเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็น
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เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

แหล่งช้อปปิ้งที่คนไทยชื่นชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้งยังสถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้อของทุก
อย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ  และ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกการซื้อของท่าน 

 กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระ
กระเป๋า เพราะสายการบินมีก้าหนดการจ้ากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ(  ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญ
หาย ล่าช้า อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้น   ซึ่งลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ   มัคคุเทศก์ หรือ 
หัวหน้าทัวร์  ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเป๋าเดินทางลูกค้า 

ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อก้าหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือค้าตัดสินของผู้
จัดเป็นที่สิ้นสุด 

 
** กอ่นตัดสนิใจจองทัวร์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทัวรอ์ยา่งละเอียดทกุหนา้อยา่งถอ่งแท้แลว้จึงมดัจา้เพือ่
ประโยชนข์องทา่นเอง ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้ะบุในรายการทัวร์

ทั้งหมด** 
**ลงทะเบียนครบ 3 ขัน้ตอนกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีต*้* 

 ขัน้ตอนที ่1 ลงทะเบยีน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) โดยชา้ระคา่ธรรมการลงทะเบยีนเพิม่
ทา่นละ 890 บาท  
 ขัน้ตอนที ่2 ลงทะเบยีน Q-CODE  
 ขัน้ตอนที ่3 ลงทะเบยีนตรวจ RT-PCR  ทีเ่กาหลโีดยชา้ระค่าบรกิารเพิม่ ทา่นละ 80,000 วอน ณ ขณะนี ้

เตรียมพาสปรอตและรูปถ่าย เพื่อลงระบบ K-ETA 
ตัวอยา่งการแสกนหนา้สา้เนาพาสปรอต ตัวอยา่งการแสกนรปูถ่ายสฉีากหลังเปน็สขีาว 

  
อ้างอิงข้อมูลภาพจาก  www.k-eta.go.kr 

ส้าคัญที่สุด !!! จ้าเป็นที่ต้องท้าก่อนออกตั๋วเครื่องบิน  
ขั้นตอนที ่1 ลงทะเบยีนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทางบริษัทด้าเนินการลงทะเบียนให้ มี
ค่าธรรมเนียมบริการ ท่านละ 890 บาท ผู้เดินทางน้าส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียน  K-ETA **  ทั้งนี้จะต้องท้าการส่ง
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ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

ข้อมูลขอ้ 1-3 มาให้ทางบรษิทัเพือ่ท้าการลงทะเบยีน K-ETA อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง (แนะน้า( ถึงแม้ว่าระบบจะแจ้ง
ว่าล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ** 

1. ส้าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง (หน้าแรกที่มรีปู( ชัดเจน โดยสแกนไฟส์เป็นรูปภาพ (รูปถ่ายจากมือถือไม่สามารถใช้ได้( มี
อายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต่้ากว่า 2 หน้า  

2. รูปถ่ายสฉีากหลงัเปน็สขีาวเทา่นั้น ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน โดยสแกนไฟส์เป็นรูปภาพ หน้าตรง 
เปิดหน้าผาก  เปิดใบหู  ไม่สวมใส่เครื่องประดับ  ไม่ใส่เสื้อสีขาวถ่ายรูป  ไม่สวมแว่นตา  

3. นา้ส่งแบบสอบถามขอ้มลูเพือ่การกรอกลงทะเบียน K-ETA ตามความเปน็จริง และกรอกขอ้มลูทกุข้อโดยละเอียด 
เปน็ภาษาอังกฤษ 
 

หมายเหตุ:  กรณีผู้เดินทางมีลงทะเบียนอนุมัติในระบบ K-ETA และยังมีผลบังคับใช้ได้อยู่ (ปกติ 2 ปี ทุกครั้งที่เดินทางเข้า
เกาหลี ต้องท้าการเปลี่ยนที่อยู่หรือจุดประสงค์การเข้า โดยแก้ไขในระบบ K-ETA ตรงแก้ไขข้อมูล )  หากท่านมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเดิม เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่หนังสือเดินทาง เป็นต้น ท่านจะต้องด้าเนินก ารลงใหม่ในระบบ K-ETA ก่อนการเดินทาง 
พร้อมเสียค่าธรรมเนียม ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด หากท่านถูกปฎิเสธการออกบัตรโดยสารหรือการ
เข้าประเทศเกาหลีใต้ 

ขอ้มลูสา้คญัเกี่ยวกับการยืน่ลงทะเบยีน K-ETA ทีท่า่นควรทราบ 
1. หลงัจากทา้การยืน่ลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแล้ว ผลการลงทะเบยีนแบง่ออกเปน็ 2 แบบดงันี ้
        แบบที ่1 Approved หมายถงึ ผ่านการลงทะเบยีน (มอีายกุารใช้งานได้ 2 ป ีไมจ่า้กดัจา้นวนครั้ง โดยแตล่ะครัง้พา้นกัได้

ไม่เกนิ 90 วนั( 
        แบบที ่2 Not Approved or Disapproved หมายถงึ ไมผ่า่นการลงทะเบียน ไมส่ามารถออกเดนิทางไดต้ั้งแตป่ระเทศต้น

ทาง  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน เนื่องจากการพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฏหมาย

ของ 
        ประเทศนั้นๆ โดยทางทีมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

 
วันเดินทาง กอ่นเดนิทางไปเชค็อนิสนามบนิสุวรรณภมูิ 
ขัน้ตอนที ่2 ลงทะเบยีน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense)  

1. ผู้เดินทางจ้าเป็นต้องตรวจยืนยันว่าไม่เป็นโรค COVID-19 ด้วยวิธี แบบ Antigen Test Kit (ATK) เป็นเวลาไม่เกิน 
24 ชม. ก่อนเดินทางถึงเกาหลี จากหน่วยงานที่รองรับเท่านั้น โดยในเอกสารใบรับรองผลการตรวจ (ภาษาอังกฤษ) 
ต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่ตรงตามหน้าพาสปอร์ต (ห้ามผิดแม้แต่หนึ่งตัวอักษรหรือตัวเลข( ในการ
ยืนยันผล โดยระบุว่า “NEGATIVE” หรือ “NOT DETECTED” เท่านั้น ถ้าเอกสารระบุว่า “INVALID” ไม่สามารถ
ใช้ได้  และน้ามาใช้ในการเช็คอินบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ เคาท์เตอร์สายการบิน  

2. ผู้ที่เคยได้รบัเชือ้ COVID-19 และหายจากโควิดแลว้ จะต้องมเีอกสารใบรบัรองทีร่ะบผุลว่าไมพ่บเชือ้ COVID-19 และ
ใบรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน (นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลจนถึง ณ วันเดินท าง( โดยเอกสารต้องเป็น
ภาษาอังกฤษ 

**หากมปีระวัตกิารตดิเชือ้โควิคและหายแลว้ โปรดแจ้งกอ่นจอง เพือ่เชค็เงือ่นไข (จา้เปน็(* 
**สง่ใบรบัรองใหท้างเจา้หนา้ที ่ณ วนัเดนิทาง กอ่นเวลา 13.00 น.** 

หากเกนิเวลาทีก่า้หนดทางลกูคา้ตอ้งลง Q-Code ด้วยตนเอง หรอื ชา้ระคา่ลง Q-Code นอกเวลา 300 บาท 
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ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

วันเดินทาง ถึงสนามบนิอนิชอน 
ขัน้ตอนที ่3 ตรวจ RT-PCR ที่เกาหล ีเมือ่เดินทางถึงประเทศเกาหลี  

1. เมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลี ต้องท้าการตรวจ ด้วยวิธี Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction 
(RT-PCR)  ที่สนามบิน....ประเทศเกาหลี  โดยผลตรวจเป็นลบ จึงจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ (บริษัทบริการ
ลงทะเบียนให้ท่าน โดยท่านช้าระค่าบริการเพิ่มเติม ท่านละ 80,000 วอน( 
 

หมายเหต ุ :   เงือ่นไขและขอ้ปฏิบตัิเกีย่วกบัการกกัตวัและการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ของประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหล ี
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ ์ทั้งนีข้ึน้อยูก่บัหนว่ยงานของแตล่ะประเทศ ทางบรษิทัฯ จะแจง้ให้ทราบเป็นระยะ 
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ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

แบบสอบถามขอ้มลูเพือ่การกรอกลงทะเบียน K-ETA 
ทกุทา่นกรุณากรอกขอ้มลูทกุขอ้โดยละเอียดและเปน็จริง (ภาษาองักฤษ( 

ท่านเคยมีประวัติ ท้าผิดกฎหมายในเกาหลีมั้ยค่ะ⚠️ถ้าเคย ! โปรดอย่าสมัครลงระบบทะเบียน K-ETA 
โปรดทราบ ! การลงทะเบียนของอนุมัติเข้าเกาหลีผ่านระบบ K-ETA เป็นเพียงแค่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นในการขอเข้าเกาหลี 
ไม่ได้การการันตียืนยันการเข้าประเทศเกาหลีใต้ได้ 100% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตม.เกาหลีเมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลี

ใต้ 
 

ท่านถือสัญชาติอื่นเพิ่มเติม นอกจากสัญชาติไทยหรือไม่          ใช่         ไม่ใช่  ถ้าใช้ โปรดระบุสัญชาติ 
......................................... 
 
1. ชื่อ-นามสกุล (ปัจจุบัน พร้อมค้าน้าหน้านาม( ตามหน้าหนังสือเดินทาง (ภาษาอังกฤษ( 
...............................................................................................................................................................................

.............................. 
2. วัน-เดือน-ปี เกิด ...................................................... 3.  เพศ             ชาย           หญิง 
4. สถานภาพ   โสด     สมรส         หย่า         หม้าย          แยกกันอยู ่         มีบตุรร่วมกัน 
5. เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ไทย( ....................................................... *หากไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ โปรดระบุเบอร์มือถือที่

สะดวก 
6. อีเมล์............................................................................................ 
7. อาชีพปัจจุบัน โปรดระบุอาชีพอย่างชัดเจน เช่น เจ้าของบริษัท ผู้บริหาร นักเรียน พนักงาน แม่บ้าน เกษียณอายุ อาชีพ

อิสระ ศิลปิน ดารา นักร้อง เทรดเดอร์ กรรมการบริษัท ผูจ้ัดการ ข้าราชการ 
................................................................................... 

8. เงินเดือน โปรดเลือก        ต่้ากว่า 200$        200-700$        700-1,300$        1,300-2,100$         2,100$ 
9. ชื่อบริษัทที่ท้างาน โปรดระบุอย่างชัดเจน 

.................................................................................................................................. 
10. เบอร์โทรที่ท้างาน (จ้าเป็น( ………………….............................................. 
11. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้              ไม่เคย           เคย ......................... ครั้ง 

จุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อ           ท่องเที่ยว         อื่นๆ (โปรดระบุ( 
................................................................................... 

12. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศเกาหลี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา            ไม่เคย 
             เคย ..................... ครั้ง ประเทศ (กรณีหลายประเทศ( ประเทศที่เดินทางล่าสุด................................................... 
      จุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อ

........................................................................................................................................ 
13. มีผู้เดินทางเข้าเกาหลีด้วยหรือไม่             ไม่ม ี
             ม ีจ้านวน............. ท่าน  โปรดระบุชื่อ-นามสกุล และ วันเดือนปีเกิด (สูงสุด 9 ท่าน( 



หนา้ 24 | JK20_ LOVE_October22_byJourneyKorea_v1190822 
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เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

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

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

**ส้าคัญ!! บริษัทฯ จะลงทะเบียนตามข้อมูลและเอกสารที่ผู้เดินทางส่งมาและระบุแจ้งเท่านั้น หากผู้เดินทางแจ้งข้อมูลผิดพลาด
หรือบิดเบือนจากข้อเท็จจริง ถือเป็นเรื่องต้องห้าม ซึ่งอาจส่งผลต่อการลงโทษและการอนุมัติเดินทางเข้าเมือง ตามกฎหมาย
และระเบียบการของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
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ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

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