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JK27-V1100123 เดนิทาง กรุป๊ อาหาร ทีพ่กั รถโคช้ บนรถ ประกนั K-ETA 

5 3 7C มีนาคม > 25 5 3-3+ 25/40 นำ้แร ่1 ขวด อบุตัเิหต ุ มี/ไมม่ ี

วัน คืน บิน 2023 ท่าน มื้อ ดาว ที่นั่ง ทุกวัน รวม รับได้ 
            

                                                                                                มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาคุม้-พิสจูน์ดว้ยผลงาน 

ราคาสำหรับ 25 ท่านขึ้นไป | การันตีเดินทาง 15 ท่านข้ึนไป มีหัวหน้าทัวร์ 
สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบนิและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได้  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า    

ร า ย ก า ร เ ดิ น ท า ง  ONLY APRIL KOREA 5 วัน 
ตารางบิน ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ได้อนุมตั ิ

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 
Jeju Air (7C) 7C2204 0100 0840 7C2203 2005 2359 
Jeju Air (7C) 7C2206 0145 0920 7C2205 0040 0035+1 

ท่ีนัง่จ ำกดัในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อำจตอ้งเพ่ิมค่ำตัว๋ 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  
วันที่สอง สนามบินนานาชาติอินชอน – เมืองพาจู ประตูสู่ชายแดนเกาหลีเหนือ -  เขตปลอดทหารบริเวณพรมแดนเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ 

(Demilitarized Zone: DMZ)  อุทยานอิมจินกัก สวนสาธารณะเพียงฮวานูริ  สะพานแห่งอิสรภาพ แม่น้ำอิมจิน สถานีรถไฟ
จางดัน และ พิเศษ ฟรี !! นั่งกระเช้ากอนดอลล่าแห่งสันติภาพ (แบบท่ัวไป)  ข้ามแม่น้ำอิมจิน สัมผัสสุดชายแดนเกาหลีใต้ – คาเฟ่ 
“ เดอตี้ทรัง Dirty Trunk “ เป็นหนึ่งในซุปเปอร์สตาร์บนโลกอินสตาแกรม (อาหาร+ขนม+เบเกอร์รี่+เครื่องดื่มไม่รวมไว้ในค่าทัวร์) 

   อาหารกลางวัน | อาหารเย็น | ที่พักจังหวัดเคียงกี 1 คืน 
วันที่สาม สวนกรนีเฮาส์สตรอว์เบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ฟรี ! บัตรเล่นเครื่องเล่นได้ไม่จำกัด

รอบ  สวนสัตว์เปิดซาฟารี  เทศกาลดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิ (ดอกทิวลิป)  - ศูนย์เวชสำอาง เครื่องสำอางเกาหลี - พิพิธภัณฑ์
สาหร่ายทะเล + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ + ทำข้าวห่อสาหร่าย 

   อาหารเช้า | *อิสระอาหารกลางวนั | อาหารค่ำ | ที่พัก กรุงโซล 2 คืน 
วันที่สี่ กรุงโซล - ศูนย์ฮอตเก็ตนามู - ดิวตี้ฟรี -  ย่านเมียงดอง - ตลาด 100 ปี ควังจัง - ศูนย์น้ำมันสนแดง - ย่านมหาลัยฮงแด และ 

คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่แฟน Harry potter ต้องห้ามพลาด! (ค่าขนม+เบเกอร์รี่+เครื่องดื่ม คาเฟ่ 943 ไม่ได้รวมไว้ในค่า
ทัวร์) -  3 เกาะลอยน้ำ บนกลางแม่น้ำฮัน น้ำพุสายรุ้งที่สะพานบันโพ  ชมวิวแสงสีของกรุงโซล ชมหอคอยนัมซานยามเย็น พร้อม
เลือกซื้อเคร่ืองดื่ม 

   อาหารเช้า | อาหารกลางวัน | *อิสระอาหารค่ำ | ที่พัก กรุงโซล 
วันที่ห้า กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี -  พระราชวังถ็อกซูคุง และ ถนนเลียบกำแพงหินสีน้ำตาลเทาสวยงาม  - นั่งรถผ่านถนนสายสำคัญ

เช่นถนนใจกลางเมือง “ เซจองโนะ ”  สถานที่ตั้งจัตุรัสควังฮวามุนพลาซ่า นั่งรถผ่านหอระฆังโพชินกัก -  ระหว่างวันที่  09-16 
เมษายน 2566 ร่วมฉลองเทศกาลสีชมพู ดอกพ๊อตกต ดอกซากุระเกาหลี บานสะพรั่ง / ระหว่างวันที่  01-08 และ 17-30 
เมษายน 2566 เยี่ยมชม ‘HiKR Ground’ สัมผัสความเป็นเกาหลีแบบล้ำสมัย ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง XR (Extended 
Reality) - สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ    

                            อาหารเช้า | อาหารกลางวัน            
 

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนงัสอืเดนิทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดอืนขึ้นไป 
และหนังสอืเดินทางเหลอืหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทับตรา หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพที่ดี (ไม่ชำรุด) 
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DAY วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เช้า กลางวัน ค ่า 

1 
เจำ้หนำ้ท่ีรอตอ้นรับดูแล มอบเอกสำร และอธิบำยเพิ่มเติม   
นดัหมำยแต่ละคณะก่อนออกเดินทำง 3 ชัว่โมงล่วงหนำ้ก่อนเคร่ืองออก 

- - - 

กรณีผูโ้ดยสำร ในกรณีท่ีผูโ้ดยสำรไม่ไดม้ำเช็กอิน และไม่ไดท้ ำกำรยกเลิกกำรจองก่อนเวลำปิดเคำน์เตอร์เช็กอิน 
หรือไม่ไดม้ำขึ้นเคร่ืองหลงัจำกเช็กอินเรียบร้อยแลว้ สำยกำรบินอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมกบัผูโ้ดยสำร 

ค ่า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมำยเลข  M  Jeju Air (7C) หมำยเลข  8 

“ พาสปรอตตัวจริงถือติดตัวมาในวันเดินทางด้วยนะคะ ” 
หัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับอ านวยความสะดวก 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพ่ือการท่องเท่ียว เป็น
อ ำนำจของเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกำหลีในกำรพิจำรณำและอนุญำตให้เดินทำงออกจำก
ประเทศไทย หรือ ใหพ้  ำนกัอยูใ่นประเทศกำหลีใตเ้พื่อกำรท่องเท่ียว ทำงผูจ้ดัไม่มีอ ำนำจและไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได้ 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารเคร่ืองบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ 
กรุณำเลือกซ้ือบตัรโดยสำรประเภทท่ีสำมำรถเล่ือนวนัและเวลำเดินทำงได ้

ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหำเท่ียวบินล่ำชำ้หรือกำรเปล่ียนแปลงเวลำของเท่ียวบินหรือกำรเปลี่ยนแปลงวนัเดินทำง 
 

ขอ้แนะน ำ 
• หำกท่ำนมีปัญหำเร่ืองอำหำรกรุณำแจง้ทำงผูจ้ดัทรำบล่วงหนำ้ 
• ห้ำมน ำผลไมแ้ละเน้ือสัตวท์ุกชนิดเขำ้ประเทศเกำหลีใต ้หำกพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
• เตรียมสัมภำระขนำดกลำง เน่ืองจำกโรงแรมท่ีพกัในเกำหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน ำ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ำยกขึ้นลงห้องดว้ยตวัท่ำน

เอง เพ่ือป้องกนัหลำยกรณีท่ีอำจเกิดขึ้นได)้   
• กระเป๋ำทุกใบจะตอ้งฝำกให้กบัทำงเจำ้หนำ้ท่ีสำยกำรบินดว้ยตวัท่ำนเองตำมนโยบำยรักษำควำมปลอดภยัของสำยกำรบิน 
• ทรัพยสิ์นมีค่ำและแตกหกัง่ำย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ำยรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสำรท่ีแลกเปล่ียนเป็น

เงินได ้ เอกสำรทำงธุรกิจ หนงัสือเดินทำง เก็บติดตวัเสมอ 
• สนำมบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีกำรประกำศเรียกลูกคำ้ขึ้นเคร่ือง ”  กรุณำรอท่ีประตูขึ้นเคร่ืองอยำ่งนอ้ย 30 นำที ก่อนเวลำเคร่ืองออก 
• น ำเส้ือแจ็คแก็ตติดตวัขึ้นเคร่ืองดว้ย เพรำะอำกำศอำจจะเยน็และเพ่ือกำรพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (ส ำหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออำกำรเมำเวลำจำกกำรเปล่ียนโซนเวลำของโลก แนะน ำ :  นอนให้มำกท่ีสุด หรือ ทำนยำแกเ้มำ เพรำะมีมีฤทธ์ิท ำให้นอนหลบั ไม่ด่ืม
สุรำหรือของมึนเมำ และด่ืมน ้ำมำกๆ) 

 
 
 

 
 
 

 

DAY วันที่สอง  สนามบนินานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้  -  จังหวัดเคียงก ี เมืองพาจู  เช้า กลางวัน ค ่า 
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2 เวลำท่ีเกำหลีใตเ้ร็วกวำ่ไทย 2 ชัว่โมง | เวลำบินประมำณ 5.30-6 ช.ม. - x x 

ออกเดินทำงสู่ประเทศเกำหลีใต ้โดยสำยกำรบิน Jeju Air (7C) 

สำยกำรบิน BKK-ICN เวลำออก เวลำถึง 
Jeju Air (7C) 7C2204 0100 0840 
Jeju Air (7C) 7C2206 0145 0920 

 (สำยกำรบินไม่อนุญำตให้ผูโ้ดยสำรน ำอำหำรขำ้งนอกมำรับประทำนบนเคร่ือง) 
**น ้ำหนกักระเป๋ำใตท้อ้งเคร่ือง 15 กิโลกรัม (1ช้ิน) ถือขึ้นเคร่ือง 10 กิโลกรัม** 

ICN Landing  ถึงสนำมบินนำนำชำติอินชอน 

โปรดทราบ!! รถโค๊ชรอรับท่ำนเพื่อท่องเท่ียวตำมโปรแกรม  เพื่อให้รำยกำรท่องเท่ียวเป็นไปตำม
ก ำหนดกำร  ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเคร่ืองลงประมาณ 3 ช่ัวโมง ท่ำนท่ีติด
สัมภำษณ์ท่ีด่ำนตรวจคนเขำ้เมือง  หำกท่ำนผ่ำนเขำ้เมืองเรียบร้อย ท่ำนตอ้งเดินทำงไปพบกบัคณะทวัร์
ดว้ยตนเอง และไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเดินทำงจำกทำงผูจ้ดัได ้

 
อาหารกลางวัน หนึ่งเมนูดังของชาวเกาหลี  “คัมจาทัง”  หรือ ต้มซุปกระดูกหมูเกาหลี  ประกอบไปด้วยส่วนผสมท่ีส ำคัญคือ 
กระดูกหมูส่วนซ่ีโครง/สันหลงั ตน้หอม พริกแกง งำด ำป่ำ โดยปล่อยเคี่ยวกระดูกหมูและเคร่ืองเคียงตลอดทั้งวนัทั้งคืน  เจำ้ซ่ีโครงหมูจะเป่ือย
มำกๆ แถมหวำนนุ่มอร่อยสุดๆ รสชำติจะเผด็นิดๆ ทำนคู่กบัขำ้วสวยและเคร่ืองเคียง  เมนูน้ีมีครบทั้งโปรตีน เเคลเซียม วิตำมิน บี1 ซ่ึงเกำหลีเช่ือ
ว่ำสำมำรถช่วยปัญหำกำรกรนเเละชะลอควำมเเก่  และยงัเป็นเมนูยอดนิยมในหมู่คนท่ีชอบด่ืมเหลำ้โซจู และ คนท่ีตอ้งกำรแกแ้ฮงคห์ลงัค ่ำคืน 
ไปยังเมืองพาจู ประตูสู่ชายแดนเกาหลีเหนือ และท่ีตั้งเขตปลอดทหารชายแดนเกาหลีเหนือ-เกาหลีใต้ (Demilitarized Zone: 
DMZ)  ถือเป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีท่ีตึงเครียดมำกท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกนบัตั้งแต่มีกำรเจรจำหยุดยิงในสงครำมเกำหลีเม่ือปี 1953 และ คงสถำนะเป็น 
‘คู่สงครำม’ ระหว่ำงกนั เน่ืองจำกไม่มีกำรลงนำมในสนธิสัญญำสันติภำพอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร พำท่ำนเที่ยวแลนดม์ำร์กท่ีน่ำสนใจ  

ทุกท่านโปรดเตรียมหนังสือเดินทางติดตัวตลอดเวลา การแต่งกายท่ีสุภาพ ห้ามสีเขียว  
กางเกงยีนส์ขาดๆ เส้ือผ้าลายพรางเหมือนทหาร เน่ืองจากอยู่นอกเหนือเส้นควบคุมของพลเรือน 

เดินชมอุทยานอิมจิกัก IMJINGAK  ตั้งอยู่ริมแม่น ้ ำอิมจิน (Imjin River)  ท่ีตั้งสะพำนแห่งอิสรภำพ (Bridge of Freedom)  จุดแลกเปล่ียน
เชลยศึกชำวเกำหลีใตใ้นช่วงสงครำม  พ้ืนท่ีบริเวณน้ีมีร้ำนขำยของกิน ร้ำนอำหำร สวนสนุกขนำดยอ่ม จุดชมวิวบนดำดฟ้ำของตวัอำคำร  อนุสรณ์
สถำนมงัแบดนั (The Mangbaeddan Memorial) และ แท่นบูชำบงัแบคดำน (Bangbaedan Altar) อนุสรณ์ท่ีชำวเกำหลีพลดัถ่ินกว่ำ 10 ลำ้นคนใชใ้น
กำรเคำรพบรรพบุรุษและบรรดำญำติพี่นอ้งท่ีพลดัพรำกกนัจำกเหตุสงครำมเกำหลีในช่วงโอกำสพิเศษต่ำงๆ เช่น ปีใหม่ เทศกำลชูซอก (Chuseok) 
หรือเทศกำลกลำงฤดูใบไมร่้วง  สถำนีรถไฟจำงดนั (Jangdan) อีกหน่ึงสถำนีในเส้นทำงสำยเคียงกีท่ีถูกท ำลำยลงในช่วงสงครำมเกำหลี โดยมีกำร
ปรับปรุงในช่วงท่ีผ่ำนมำ  โดยมีหัวรถจกัรไอน ้ ำขนำดใหญ่ท่ีมีรูกระสุนกว่ำ 1,020 นดั จดัแสดงเป็นมรดกทำงวฒันธรรม หน่ึงในสัญลกัษณ์ของ
ควำมเศร้ำจำกสงครำมอันโหดร้ำย  ขณะท่ีร้ัวลวดหนำมบริเวณเดียวกันก็ถูกประดับไปด้วยริบบิ้นหลำกหลำยสีสัน  และ สวนสำธำรณะ 
Pyeonghwa Nuri Park อยูห่่ำงจำกเส้นหยุดยิงไปทำงใตป้ระมำณ 7 กิโลเมตร ไดรั้บกำรพฒันำขึ้นหลงัจำกขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่ำงใต-้เหนือในปี 
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1972  จุดจดักิจกรรม กำรแสดง และนิทรรศกำรมำกมำยเพื่อส่งเสริมสันติภำพและกำรรวมตัว  เนินหญ้ำขนำดใหญ่ Hill of Music และสวน 
Pinwheel ท่ีมีกงัหนัสีสันสดใสกว่ำ 3,000 ตวัหมุนอยำ่งอิสระในสำยลม   

พเิศษ ฟรี !!  นั่งกระเช้ากอนดอลล่าสันติภาพ (แบบท่ัวไป) ท่ีจะพาผู้มาเยือนข้ามแม่น ้าอมิจิท่ีเปิดบริการเม่ือปีค.ศ. 2020  
เดินชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาของเขตปลอดทหาร ส่องชายแดนเกาหลเีหนือ หรือซ้ือเคร่ืองด่ืมคู่ขนมพาจูนั่งชมวิว 

เช็คอนิคาเฟ่ “ เดอตีท้รัง Dirty Trunk “ เป็นหนึ่งในซุปเปอร์สตาร์บนโลกอนิสตาแกรม  คำเฟ่รูปแบบโกดงัขนำดใหญ่สไตลอ์เมริกนั 
ท่ีไดร้ำงวลักำรออกแบบ K-Design Award ปีค.ศ. 2020 ตั้งอยู่เมืองพำจู (Paju) ภำยใตค้อนเซ็ปต์ท่ีนัง่ด่ืมกินสบำยๆ ขนำดใหญ่ ภำยในโปร่งโล่ง 
พ้ืนท่ีกวำ้งขวำง มี 2 ชั้น ดว้ยกนั มีมุมนัง่ชิวๆ ให้ไดถ่้ำยรูปกนัหลำยมุมเลยท่ีเดียว มีบริกำรเคร่ืองด่ืมต่ำงๆ ไลน์ขนมเคก็ เบเกอร่ีน่ำทำนมำกกกก 
และอำหำรเกำหลียโุรป (เคยเป็นสถำนท่ีถ่ำยซ่ีรียล์ะคร Second Husband (2021); My Roommate Is A Gumiho (2021); Search: WWW (2019)) 
(ค่าอาหาร ขนม เบเกอร์ร่ี เคร่ืองด่ืม ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์) 

พาท่านเข้าเช็คอนิ 1 คืน ระดับ 3 ดาว เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ เกาหลจีะเป็นผู้เลือกโรงแรมและจัดห้องพกัในจังหวัดคย็องก ี
อาหารค ่า ลิม้ลองเมนูหมูไฟบลูโกกิ (บลู หมำยถึง ไฟ และ โกกิ หมำยถึง เน้ือสัตว)์  ตน้ก ำเนิดอำหำรชนิดน้ีมำจำกเมืองเพียงอนัของประเทศ
เกำหลีเหนือ ตั้งแต่คร้ังสมยัอำณำจกัรโกกูเรรียว โดยน ำเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่ำงๆ  เม่ือน ำมำปรุงยำ่งคลุกคลิกบนกะทะ  
เม่ือปรุงสุกจะมีรสออกหวำนนุ่ม  ทำนคู่กบัขำ้วสวย  เคร่ืองเคียงต่ำงๆ 

 

DAY วันที่สาม   จังหวัดเคียงก ี– เมืองยงอนิ - กรุงโซล เชำ้ กลำงวนั ค ่ำ 

3  x - x 

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม และ คืนห้องพกั 

 
กจิกรรมนอกเมืองสุดเลฟิ ! เย่ียมชมสวนผลไม้ประจ าฤดูหนาว “สวนกรีนเฮาส์สตรอว์เบอร์ร่ี ท่ีส่งขายภายในประเทศเท่าน้ัน “  
ท่ีจะเปิดให้เขำ้เยี่ยมชมในระหว่ำงเดือนธันวำคมถึงเดือนเมษำยน (ฤดูหนำวจนถึงตน้ฤดูใบไมผ้ลิ)  ให้ท่ำนไดมี้โอกำสถ่ำยรูป ใกลชิ้ดกบัดอก ตน้
และผลสดๆ และยงัไดค้วำมรู้ว่ำชำวเกำหลีมีวิธีกำรปลูกอย่ำงไรจึงไดผ้ลผลิตดีและหวำนหอมชวนน่ำรับประทำน  ผลสตรอวเ์บอร่ีเกำหลีจะมี
ควำมนุ่มและหวำนในตวั  สตรอวเ์บอร์ร่ียงัใชเ้ป็นของขวญัส่ือถึงควำมรัก และยงัเป็นสินคำ้ติดอนัดบับนๆ ของ หมวดผลิตภณัฑฟ์ำร์มเกษตรท่ีถูก



หน้า 6 | JK28_Only April Korea_2023_ 

 

ส่งออกไปยงัทัว่โลก  พิเศษ! เจำ้ของสวนมอบผลสตรอเบอร์ร่ีสดเพื่อไวท้่ำนไดชิ้ม ท่ำนละ 1 แกว้เล็ก เป็นท่ีระลึก (วนัเวลำเปิด -ปิด ขึ้นอยู่กบั
ฤดูกำลกำรเปิดของสวน)  

 
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – Everland  “ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ” สวนเปิดในหุบเขำท่ีมีช่ือเสียงมำกที่สุดของประเทศ มี Festival World จะ

ประกอบไปดว้ย Global Fair, American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure และ Zootopia ท่านสามารถ
ปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุขของท่านด้วยบัตร Special Pass Ticket  สนุกสนำนกบัเคร่ืองเล่นต่ำงๆ ซ่ึงท่ำนสำมำรถเลือกเล่น
เคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ำกดัรอบ  ไม่ว่ำจะเป็นทีเอ็กเพรส รถไฟเหำะ หนอนสะบดั ชำร์ป โรงหนงัสำม ส่ีมิติ บำ้นผีสิง  ตีลงักำสองตลบ ล่องป่ำอำเมน
ซ่อน เฮอริเคน เคร่ืองเล่นส ำหรับเด็ก  เช่น มำ้หมุน ชำ้งบิน รถหุ่นยนต ์รถบัม๊เปอร์ โรงเรียนเวทยม์นต ์ ท่องป่ำซำฟำรี เพื่อชมควำมน่ำรักของหมีท่ี
สำมำรถส่ือสำรกบัคนขบัไดอ้ยำ่งดี  เปิดโลกสวนสัตวเ์ปิดท่ี Lost Valley กบัรถบสัสะเทิ้นน ้ ำสะเทิ้นบก และอ่ืนๆ  นอกจำกน้ีท่ำนยงัสำมำรถชอ้ป
ป้ิงในร้ำนคำ้ของท่ีระลึก ขบวนพำเหรดตำมวนัเวลำ  ชมเทศกำลดอกไมบ้ำน ซ่ึงผลดัเปล่ียนหมุนเวียนตำมฤดูกำล  ฤดูร้อนจะเป็นดอกกุหลำบและ

ดอกลิลล่ีบำน ฤดูใบไม้ผลิจะเป็นดอกทิวลิปบาน ฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นดอกเบญจมำศบำน   ฤดูหนำว (ช่วงต้นเดือนธันวำคมถึงปลำย
กุมภำพนัธ์) ร่วมฉลองเทศกำลหิมะสนุกแบบไม่รู้ลืมกบักำรเล่นสโนวส์เลดแบบไม่จ ำกดัรอบหรือท่ำนใดอยำกประลองควำมทำ้ทำยกบักำรนัง่ส
โนวบ์สัเตอร์ก็ไม่ว่ำกนั.. ...ขอบอกว่ำมนัส์มำก  
 

** อสิระอาหารกลางวันเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างคุ้มค่าภายในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์** 
ไดเ้วลาสมควร เดินทางเขา้กรุงโซล ท่ีมีประชากรถึง 1 ใน 4 ของประเทศ  

มีตึก 63 ชั้น ตึกท่ีสูงท่ีสุดมีแม่น ้าฮนัไหลผา่นใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล 

  
ศูนย์ผลติภัณฑ์ความงาม เคร่ืองส าอางเวชส าอาง ให้ท่านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากย่ีห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ลว้นให้
ความส าคญักบัเร่ืองผิวหนา้ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และฟังค าแนะน าการดูแลผิวพรรณ จากผูช้  านาญการ 

พิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเล สถานท่ีให้ความรู้และจดัแสดงนิทรรศการสาหร่ายทะเลเกาหลีอย่างครบวงจร สาหร่ายทะเลมีแหล่งเพาะเล้ียงอยู่
บริเวณฝ่ังตะวนัตกของประเทศเกาหลี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีแดดแรง  คนเกาหลีจะน าสาหร่ายมาใช้ในชีวิตประจ าวนั ตั้งแต่ น ามาเป็นส่วนประกอบ
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อาหาร ขนมกินเล่น สกดัเป็นเคร่ืองบ ารุง เคร่ืองส าอาง และ อาหารเสริม ซ่ึงไดรั้บการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แลว้ว่าสาหร่ายทะเลมีประโยชน์ต่อ

สุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการสูง  พิเศษ ! ไดลิ้้มลองสำหร่ำยทะเลแปรรูปท่ีพร้อมทำนไดเ้ลย  เรียนรู้วิธีการท าคิมบับ (ขำ้วห่อ
สำหร่ำย) อำหำรง่ายๆท่ีคนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บบั แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แลว้เคา้ก็จะหั่นเป็นช้ินๆพอดีค า จิ้ม
กะซีอ้ิวคงัจงัเกาหลีหรือวาซาบิก็ได้  และ ขอเชิญชวนท่ำนแต่งชุดพื้นเมืองเกาหลี “ ฮันบก ” พร้อมพร้อตต่ำงๆ เพื่อ ถ่ำยรูปเป็นท่ี
ระลึกกบัภำพถ่ำยสำมหรือส่ีมิติเก๋ไก๋กบัท่ำแอคต้ิงตำมไอเดีย เพื่อถ่ายทอดความงามและความอ่อนชอ้ยของวฒันธรรมเกาหลี เพราะ ฮนั
บก เป็นเคร่ืองแต่งกายประจ าชาติเกาหลีท่ีท่ีสวมใส่ในชีวิตประจ าวนัเป็นเวลาพนัปีมาแลว้   ปัจจุบนัชุดประจ าชาติฮนับก จะใชส้วมเฉพาะใน
โอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส วนัขึ้นปีใหม่ วนัขอบคุณพระเจา้ 
อาหารค ่า  เมนูเล่ืองช่ือและรู้จักกันดีท่ัวโลก หมูย่างคาลบี ้(หมูย่างเกาหลี) กินไม่อั้น!!  มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าเน้ือ
หมยูา่ง ตดัเป็นสเตก็ช้ินพอดีค า  และวางเน้ือยา่งบนใบผกักาดเขียวหรือ....และเติมเคร่ืองปรุงน ้าจิ้มเตา้เจ้ียว (เคร่ืองจิ้มหมกั ท่ีช่วยชูรสอยา่งดี) และ 
เคร่ืองเคียงอีกเลก็นอ้ย ห่อทานแบบเม่ียงค าไทย  ตบทา้ยความอร่อยตามแบบฉบบัชาวเกาหลีแท ้คือ ทานขา้วสวยหุง  คู่กบัเคร่ืองเคียงต่างๆ 

พาท่านเขา้เช็คอินท่ี The Recenz Hotel Dongdaemun หรือ เทียบเท่าระดบั 3 ดาว พกั 2 คืน 
เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ เกาหลจีะเป็นผู้เลือกโรงแรมและจัดห้องพกัในกรุงโซล 

 

DAY วันทีส่ี่  กรุงโซล เชำ้ กลำงวนั ค ่ำ 

4  x x - 

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม 

ศูนย์ฮ๊อกเกต็นามู ตน้ไมฮ๊้อกเก็ตนามูชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ด
ของพนัธ์ุฮ๊อกเก็ตน้ี..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจากการด่ืม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา 

เลือกซ้ือสินค้าดิวตีฟ้รี เพื่อให้คนเดินทำงออกนอกประเทศ เพลิดเพลินกบักำรชอ้ปป้ิงทั้งสินคำ้น ำเขำ้จำกต่ำงประเทศมำกมำยหลำกหลำยชนิด 
และสินคำ้แบรนด์เกำหลียอดนิยมท่ีชำวเกำหลี ชำวจีน ชำวญ่ีปุ่ น และ ชำวเอเชียช่ืนชอบ ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมของนักช้อปมำก เพรำะ ดิวต้ีฟรี
ประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนัทั้งดำ้นบริกำรและรำคำ รวมทั้งสินคำ้ท่ีมีให้เลือกมำกมำย 
ย ่าย่านเมียงดอง คร้ังหน่ึงเคยถูกขนานนามว่า " ถนนแฟชัน่ของเกาหลี "  มีห้างบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มี
สไตลห์้องเลก็ๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านท าผม ร้านเคร่ืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม  ปัจจุบนัยงั
ร้านอาหารขายบนรถเขน็ Food Truck  ไม่ว่าจะเป็นของคาว ของหวาน หลากรูปแบบ ให้เราเลือกตดัสินเอง ว่าร้านไหนเด็ด ร้านไหนโดนใจ 

อาหารกลางวัน เมนูไก่พะโล้จิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอันดอง  อาหารจานน้ีถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหน่ึง...บนโต๊ะอาหารของบา้น
เศรษฐีในหมู่บา้นอนัดงในสมยัราชวงศโ์ซซอน  อุดมไปดว้ยโปรตีนจากไก่ วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ จากสารพดัผกั และวุน้เส้นจนัทร์เกาหลี อาหารมี
รสจดัจา้นเผด็ๆ ร้อนๆ  เคม็ๆ หอมๆ จากพริกท่ีไดช่ื้อว่าเผด็ท่ีสุดในเกาหลี Cheong Yang Gochu และ ซอสแม๊กก้ี Ganjang 
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เปิดประสบการณ์ตลาดพื้นเมืองท่ี ตลาดควังจัง Gwangjang มีอายุกว่าร้อยปีแล้ว ถือเป็นตลาดแห่งแรกของประเทศ แหล่งรวมพล
คนสูงวยั  และคนชอบชิมอาหาร  ตลาดน้ียงัเตม็ไปดว้ยรถร้านขายอาหารแบบเกาหลีรสชาติดีมากมาย ทั้งแบบรถเขนและแบบร้าน เช่น 
บินแดต๊อก (ขนมแพนเคก้แบบเกาหลี) และ คิมบบั (ขา้วกบัผก้มว้นพยัสาหร่าย) ท่ีถือเป็นอาหารยอดนิยมของชาวเกาหลี ซ่ึงนกัท่องเท่ียว
สามารถสัมผสักบับรรยากาศการใชชี้วิตแบบชาวเกาหลีแท้ๆ  โดยเฉพาะ ไดท่ี้ตลาดควางจงั 

 
ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี  เพื่อช่วยผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือดคลอเรสเตอรอลในเลือด
สูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ กว่าจะมาท าเป็นน ้ ามนัสนสกดัได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  
แนะน าให้ทุกท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากสุขภาพเพ่ือตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือคนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวิจยัจาก
โรงพยาบาลชั้นน าในเกาหลีแลว้ว่า ไม่มีผลขา้งเคียง  

ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมร้ำนอำหำรและร้ำนคำเฟ่ทีมน่ำรักต่ำงๆ   ของวยัรุ่นชาวโสม มีสินคา้เส้ือผา้แฟชั่นแบรนด์เกาหลี, รองเทา้, 
กระเป๋า, เคร่ืองส าอาง, เคร่ืองประดบั, งานศิลป์, ซีดีเพลง-หนงั และโปสเตอร์ดาราท่ีก าลงัฮอตฮิต หลากหลาย ฯลฯ  บางคร้ังยงัมีบรรดาศิลปินเพื่อ

ชีวิตเปิดแสดงดนตรีย่อยๆ ให้ฟังให้ชมอีกด้วย ใครเป็นแฟนคลบัแฮร่ี พอตเตอร์ อยำกถ่ำยรูปในโลกเวทมนต์ ไม่ตอ้งไปไกลถึง
องักฤษ เพรำะ คำเฟ่ 943 King’s Cross สไตลแ์ฮร่ี ท่ียกมำเอำใจแฟนคลบัแฮร่ีพอตเตอร์ถึงย่ำนฮงแดเลย    ตวัร้านจะมีทั้งหมด 4 
ชั้น มีมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ และพร็อพต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นชุดคลุม หรือ ผา้พนัคอของทั้ง 4 บา้น พร้อมไมก้ายสิทธ์ิ ใครเคยวาดฝันไวว่้าอยากอยูบ่า้นไหน 
ก็เลือกใส่ไดต้ามใจชอบ (ค่าขนม เบเกอร์ร่ี เคร่ืองด่ืม เร่ิมท่ี ประมาณ 7,500 วอนขึน้ไป)  

อสิระอาหารเยน็ ณ  ฮงแด เพ่ือให้ท่านได้เลือกชิมร้านคาเฟ่และร้านอาหารนานาชนิด 

 
เท่ียว 3 เกำะลอยน ้ ำ เกำะพลงังำนทดแทนอยำ่งเตม็รูปแบบ ขบัเคล่ือนดว้ยพลงังำนแสงอำทิตยเ์ป็นแห่งแรกของโลกบนกลำงแม่น ้ำฮนัใน
กรุงโซล  เป็นสถำปัตยกรรมเชิงศิลปะบนแม่น ้ำ   ใชง้บกว่ำ 128 ลำ้นเหรียญสหรัฐ เพื่อให้เป็นท่ีตั้งของศูนยว์ฒันธรรมแห่งใหม่ 3 แห่ง ท่ีเช่ือมกนั
ดว้ยทำงเดินระหว่ำงเกำะ ฟินอินซ่ีรียเ์กำหลี !  ฉำกแม่น ้ ำฮนั ซ่ึงเสมอเหมือนเส้นชิวิตของคนกรุงโซล  แม่น ้ าฮนัยาวถึง 514 กม. โดยไหลผ่านใจ
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กลางเมืองหลวง  อีกหน่ึงสถานท่ีท่ีชาวกรุงโซลช่ืนชอบ  ทุกวนักบัน ้ าพุสายรุ้งท่ีสะพานบนัโพ  2 ชั้น โดยฉีดน ้ าได ้190 ตนัภายในเวลาเพียง 1 
นาที  พร้อมกบัการไฟ LED ท่ีถูกยิงออกมาเป็นแสงสีต่างๆ มากถึง 200 เฉดสี  ท่ีจะยิงลูกเล่นออกมาต่างๆ กนั ตลอดทางกว่า 570 เมตรของตวั
สะพานแห่งน้ี เป็นบรรยากาศท่ีสุดแสนโรแมนติก  (ทางการกรุงโซลจะจัดแสดงเป็นรอบๆ ในระหว่างค า่คืน ยกเว้นเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
มีนาคม และอาจงดการแสดงโชว์น า้พุในกรณีท่ีสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยหรือมีค าส่ังพิเศษ)   ท่ำนอำจเลือกซ้ือเคร่ืองด่ืมสักแกว้พร้อมชมวิว
ทิวทศัน์ แสงสีบนทอ้งถนน บรรยำกำศยำมค ่ำคืนแสงสีอนัตระกำรตำของกรุงโซล  และอำกำศดีดี ยงัเห็นหอคอยนมัซำนยำมค ่ำคืนท่ีสวยงำม 

หลงัจบรายการท่องเที่ยว  พาท่านเข้าที่พกั ณ โรงแรม 

 

DAY วันที่ห้า  กรุงโซล – สนามบินนานาชาติอนิชอน – กรุงเทพฯ เชำ้ กลำงวนั ค ่ำ 

5 เวลำท่ีไทยชำ้กวำ่เกำหลีใต ้2 ชัว่โมง | เวลำบินประมำณ 5.30-6 ช.ม. x x - 

รับประทานอาหารเช้า ท่ี ห้องอาหารโรงแรม และ คืนห้องพกั 

 
ศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่านจะได้รู้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมี
คุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคาท่ีถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ 
เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วย
บ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 
ตามรอยซีรีส์เกาหลีกระแสแรง "Reborn Rich"  ซีรีส์ท่ีจะเล่ำเร่ืองรำวเก่ียวกบั ยนุฮยอนอู (รับบทโดย ซงจุงกิ) ท่ีท ำงำนรับใชต้ระกูลแชบอลอยำ่ง
จงรักภกัดีมำนำนกว่ำ 10 ปี แต่เขำกลบัถูกฆ่ำอยำ่งไม่ใยดี และกลบัมำมีชีวิตใหม่อีกคร้ังในร่ำงของหลำนชำยคนเลก็สุดของตระกูลแชบอลท่ีทรยศ

เขำ แผนลำ้งแคน้และตำมหำคนท่ีส่ังฆ่ำเขำจึงเร่ิมตน้ขึ้น  หนึ่งในสถานที่นางเอกและพระเอกของเร่ืองได้พบกัน คือ ถนนเลยีบก าแพงวังด๊อกซุ
คุง ลายหินสีน ้าตาลเทา (Stonewall Street)  ท่ีขึ้นช่ือเร่ืองความสวยงามและโรแมนติกสายหน่ึงในกรุงโซล  สองขา้งทางของถนนแห่งน้ีจะ
เรียงรายไปดว้ยตน้กิงโกะ (แปะก๊วย) ท่ีปลูกไวเ้ลียบไปกบัความโคง้ของเส้นถนน  ภายในถนนแห่งน้ี ยงัเป็นท่ีตั้งของโรงละคร โบสถ ์พิพิธภณัฑ์
ศิลปะ และรูปป้ัน 3 มิติ จางดอกแด (Jangdockdae) อยูต่รงบริเวณลานน ้ าพุหนา้พิพิธภณัฑ์ศิลปะแห่งกรุงโซล  ในช่วงใบไมร่้วง ถนนแห่งน้ีจะ

เปล่ียนเป็นสีเหลืองสะพร่ัง  เย่ียมชมพระราชวังถ็อกซูคุง ซ่ึงมีส่ิงก่อสร้ำงท่ีน่ำชมเป็นอนัมำก เช่น ประตูหลกัแทฮนัมุน (Daehangmun Gate) 
พระท่ีนัง่ชุงวำจอนและทอ้งพระโรง และซกโชจอน (Soekjojeon) อนัเป็นส่ิงก่อสร้ำงแบบตะวนัตกแห่งเดียวในบรรดำพระรำชวงัต่ำงๆ ในเกำหลี 
ซกโชจอนแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑพ์ระรำชวงั (มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม) ซ่ึงเป็นท่ีเก็บส่ิงของท่ีใชใ้นพระรำชวงัในสมยัรำชวงศโ์ชซอน   
นั่งรถผ่านถนนสายส าคญัเช่นถนนใจกลางเมือง “ เซจองโนะ “  สถานท่ีตั้งจตัุรัสควงัฮวามุนพลาซ่า พ้ืนท่ีสาธารณะทางประวติัศาสตร์และ
วฒันธรรมเกาหลีท่ีอยู่มาหลายศตวรรษ บนถนนเซจองโนะ มีฉากหลงัเป็นภูเขาบุกฮนัซาน และ พระราชวงัเคียงบก  มีรูปป้ันของกษตัริยเ์ซจง
มหาราช ผูท้รงประดิษฐ์อกัษรเกาหลีฮนักึล อีกทั้งผลงานทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ การทหารและการเมืองมากมาย  และรูปป้ันของพลเรือเอกยีชุน
ชิน ผูบ้ญัชาการหน่วยรบทางทะเล มีช่ือเสียงดว้ยการเอาชนะกองทพัญ่ีปุ่ นประดิษฐ์เรือรบเต่า (คอบุกซ็อน) ซ่ึงเป็นเรือรบหุ้มเกราะโลหะล าแรก
ของโลกอีกดว้ย  นัง่รถผ่านหอระฆงัโพชินกกั หน่ึงแลนด์มาร์กท่ีส าคญัของเกาหลี ในวนัขึ้นปีใหม่ ผูว่้าราชการกรุงโซล จะตีระฆงัน้ี 33 คร้ัง โดย
ในคืนวนัท่ี 31 ชาวเกาหลีจากทัว่ประเทศจะมารวมตวักนัท่ีหอระฆงัน้ีเพ่ือเป็นสักขีพยานการส้ินสุดปีเก่าและเร่ิมตน้ปีใหม่ร่วมกนัท่ีทุกๆ ปี  
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อาหารกลางวัน  พาลิม้ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี  “  โดยน าไก่บาร์บีคิว ตกหรือขา้วเหนียวป้ัน มนัหวาน 
ผกัต่างๆ ลงผดัร่วมกบัซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกะทะแบนวิธีการทานแบบเม่ียงค าไทยโดยห่อกบัผดักาดเขียวเกาหลี  และน าขา้วสวยสาหร่ายแห้ง
มาผดัรวมกบัทคัคาลบี เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือทคัคาลบีโปคึมหรือขา้วผดัทคัคาลบีท่ีทั้งหอมและน่าทาน เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง เช่น โอ
เดง้ปรุงรส กิมจิ เป็นตน้ 

ระหว่างวันที่  09-16 เมษายน 2566 ร่วมฉลองเทศกาลสีชมพู ดอกพ๊อตกต ดอกซากุระเกาหล ีบานสะพร่ัง  
พาท่านไปยังบริเวณย่านโยอิโด ซ่ึงเป็นท่ีตั้งอาคารรัฐสภาเกาหลี  โดยถนนด้านหลงัอาคารรัฐสภาจะเรียงรายไปด้วยต้นพ็อตกต
บาน (ซากุระเกาหลี) ถือเป็นถนนพ็อตกตซากุระเกาหลท่ีีโด่งดังท่ีสุดของกรุงโซล  มีตน้ซำกุระประมำณ 1,500 ตน้ท่ีตั้งอยู่ริมถนน ซ่ึง
อำจมีกำรจ ำกดักำรเขำ้ของยำนพำหนะ ดงันั้นคณะอำจตอ้งลงเดินชมเป็นระยะทำงพอสมควร 

 
พอ็ตกตบานสะพร่ังขาวอมชมพูช่วงใบไมผ้ลิท่ีเกาหลี ให้ผูค้นไดช่ื้นชมและเป็นสัญลกัษณ์ของวฏัจกัรชีวิต เทศกาลดงักล่าวเป็นเวลาแห่งการเฉลิม
ฉลองอยา่งร่ืนเริงใตต้น้ซากุระท่ีครอบครัวและญาติมิตรจะมาร่วมปิคนิค เพื่อช่ืนชมความสวยงามของธรรมชาติ การบานของดอกพอ็ตกตแต่ละปี  
อาจจะคลาดเคล่ือนตามสภาวะอากาศ 

ระหว่างวันที่  01-08 และ 17-30 เมษายน 2566 เยีย่มชม ‘HiKR Ground’ 

พาท่านไปยังสถานท่องเท่ียวสุดคูล ‘HiKR Ground’ และ ร้านขนมโดนัทช่ือดัง อย่าง “ KNOTTO “ ท่ีเพ่ิงเปิดตวัไดไ้ม่นำน ให้
ผูค้นไดเ้ขำ้ถึงวฒันธรรมเกำหลีไดม้ำกย่ิงขึ้น!! โดยกำรใชเ้ทคโนโลยีเสมือนจริง XR (Extended Reality) มำน ำเสนอควำมเป็นเกำหลีในแง่มุม
ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นสถำนท่ีท่องเท่ียว, ศิลปะ, K-pop, K-drama และอ่ืนๆ พ้ืนท่ีท่ีทุกคนสำมำรถมำท่องเท่ียวหำควำมรู้ ภำยในเตม็ไปดว้ยเทคโนโลยี
อนัชำญฉลำดส ำหรับคนทุกรุ่นโดยเฉพำะ เร่ิมตั้งแต่ชั้น 1 ท่ีมี ‘HiKR Wall’ ผนงัขนำดใหญท่ี่ฉำยวิดีโอแบบล ้ำๆ มีพ้ืนท่ีส ำหรับแฟนๆ K-pop โดย
เฉพำะท่ีชั้น 2 เรียกว่ำ ‘K-pop Ground’ ส่วนชั้น 3 เป็นพ้ืนท่ีแสดงผลงำนศิลปะ ‘HiKR Art Museum’ ชั้น 4 เป็นพ้ืนท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจะไดสั้มผสั
กบัประสบกำรณ์หลำกหลำยผำ่นประสำทสัมผสัทั้ง 5 ในโซน ‘HiKR Cave’ และ ‘Festival Experience Hall’  นอกจำกน้ียงัมีระเบียงส ำหรับสูด
อำกำศชมวิวคลองชองกเยชอนอีกดว้ย  

 

ไดเ้วลำสมควร ออกเดินทำงสู่สนำมบินอินชอน   
เดินทำงกลบัประเทศไทย โดยสำยกำรบิน Jeju Air (7C) 
สำยกำรบิน ICN-BKK เวลำออก เวลำถึง 

Jeju Air (7C) 7C2203 2005 2359 
Jeju Air (7C) 7C2205 2040 0035+1 



หน้า 11 | JK28_Only April Korea_2023_ 

 

 (สำยกำรบินไม่อนุญำตใหผู้โ้ดยสำรน ำอำหำรขำ้งนอกมำรับประทำนบนเคร่ือง)   
น ้ำหนกักระเป๋ำใตท้อ้งเคร่ือง 15 กิโลกรัม (1ช้ิน) ถือขึ้นเคร่ือง 10 กิโลกรัม 

ท่ำนตอ้งสวมหนำ้กำกระหว่ำงนัง่โดยสำรบนเคร่ืองบิน เพื่อควำมปลอดภยัของผูโ้ดยสำรและลูกเรือ 
ทำงสำยกำรบินไม่อนุญำตให้สวมหนำ้กำกท่ีมีวำลว์หำยใจ 

 
รำยกำรเดินทำงคร้ังน้ีขอเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม  เน่ืองจำกสภำวะอำกำศ กำรเมือง สำยกำรบิน กำรจรำจร ช่วงฤดูกำล ช่วงเทศกำลของ
เมืองต่ำงๆ  หรือเหตุกำรณ์ท่ีอยู่เหนือกำรควบคุมเป็นตน้ บริษทัฯ จะปรับเปล่ียนโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกคำ้เป็นส ำคญั บริษทัจะไม่
รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจำกเป็นกำรช ำระค่ำทวัร์ในลกัษณะเหมำจ่ำยกบัตวัแทนต่ำงๆ เช่น ไม่ผำ่นกำร
พิจำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงำน กำรกระท ำท่ีส่อไปในทำงผิดกฎหมำย  เอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง กำรถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ ไม่รับประทำนอำหำรบำงม้ือ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร เป็นตน้  กำรบริกำรของรถประเภทน ำเท่ียว คนขบัและเจำ้หนำ้ท่ีจะเป็นผูบ้ริหำรเวลำของ
สถำนท่ีต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม เพื่อไม่ขดัต่อกฏหมำยแรงงำน เร่ืองจ ำนวนชัว่โมงเวลำกำรขบัรถ ไม่เกิน 6-12 ชัว่โมงต่อวนั 

 

Price & Conditions รำคำและเง่ือนไขต่ำงๆ 

หมำยเหตุส ำคญั  เพื่อให้ไดรั้บกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว จึงขอประชำสัมพนัธ์และขอเรียนให้ลูกคำ้ทุกท่ำนทรำบว่ำ ทุกท่ำนตอ้งเขำ้
เยี่ยมชมร้ำนคำ้สินคำ้พ้ืนเมืองเกำหลีท่ีไดรั้บกำรจดทะเบียนถูกตอ้งตำมกฏหมำยสำธำรณรัฐเกำหลี เพื่อรับฟังและเลือกซ้ือสินคำ้ท่ีช่ืนชอบเป็นเวลำ 
60 นำทีต่อร้ำนคำ้พ้ืนเมือง อำทิเช่น ศูนยโ์สมเกำหลี ศูนยน์ ้ำมนัสน ศูนยฮ๊์อกเก็ตนำมู ศูนยเ์คร่ืองส ำอำงเวชส ำอำง ร้ำนขนมพ้ืนเมือง เป็นตน้   

รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (หนงัสือเดินทำงต่ำงชำติ + เพิ่ม 3,000บำท) 
ราคาเด็กทารก (อายุต ่ากว่า 24 เดือน ณ วันท่ีเดินทางไปและวันเดินทางกลบั) ราคาพเิศษ 5,500บาท* 

 *เด็กทำรกสำมำรถเดินทำงโดยนัง่บนหน้ำตกัของผูใ้หญ่ (คุณพ่อหรือคุณแม่) โดยอนุญำตให้เด็กทำรกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่ำนั้น และห้ำม
มิให้น ำรถเข็นเด็ก หรือท่ีนั่งส ำหรับเด็กขึ้นบนเคร่ืองบิน จ ำนวนเด็กทำรกต่อเท่ียวบินถูกจ ำกดัไวเ้พ่ือควำมปลอดภยั และสำยกำรบินสำมำรถ
ปฏิเสธกำรน ำเด็กทำรกเดินทำงไปกบัทำ่น ส่วนผูจ้ดั เรำค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและเพ่ือสร้ำงควำมสุขแก่คณะผูเ้ดินทำง จดัห้องพกั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน+
1เด็กทำรก ทำงทวัร์ไม่มีบริกำรอำหำรเด็กทำรก 

• ราคาส าหรับ 25 ท่านขึน้ไป | การันตีเดินทาง 15 ท่านขึน้ไป มีหัวหน้าทัวร์ 
• หำกต ่ำกว่ำก ำหนด ตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำ  หำกผูเ้ดินทำงทุกท่ำนยินดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทำงได ้ทำงเรำ

ยนิดีท่ีจะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมควำมประสงค ์
• สงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนรำคำเพิ่ม หำกมีกำรปรับขึ้นของภำษีน ้ำมนัหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน คิดอตัรำ ณ วนัท่ี 10.01.23 
• สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตำรำงบิน รำคำ และ รำยกำร เปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหน้ำ 

** โปรพเิศษเฉพาะจอยหน้าร้าน ตัดกรุ๊ปส่วนตัว เพิม่ค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท ** โปรดสอบถาม 
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ควำมล่ำชำ้ของเท่ียวบิน กำรยกเลิกเท่ียวบิน มีกำรยบุเท่ียวบินรวมกนั ตำรำงกำรกำรเดินทำง
มีกำรเปล่ียนแปลง เน่ืองจำกสำยกำรบินพิจำรณำสถำนกำรณ์แลว้ว่ำ อยู่นอกเหนือควำมควบคุม หรือเหตุผลเชิงพำณิชย ์หรือเหตุผลทำงดำ้น
ควำมปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขำ้ใจและรับทรำบว่ำ  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ได ้ในทุกกรณี 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดๆ จนท าให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น ลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลิกกำรเดินทำงกะทนัหัน ทำงสำยกำรบินเรียกท่ีนัง่
คืนดว้ยเหตุผลของสำยกำรบิน ฯลฯ ทำงผูจ้ดัจะพยำยำมหำโปรแกรมอื่นในรำคำและช่วงเวลำใกลเ้คียงกนัทดแทน ขอให้ลูกคำ้ตระหนักดีว่ำ
เหตุกำรณ์ดงักล่ำวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมัน่ว่ำผูจ้ดัไดพ้ยำยำมอยำ่งสุดควำมสำมำรถ  โดยลูกคำ้จะไม่ยกเหตุขอ้น้ีมำเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบั
บริษทัฯ  หำกลูกคำ้ประสงครั์บเงินคืน ทำงบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน 
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เด็ก 2-12 ปี :  หากต้องการพักห้องเดียวกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน จะไม่มีบริการเตียงเสริม 

ผูทุ้พลภำพ/มีปัญหำดำ้นสุขภำพหรืออยูใ่นภำวะเจ็บป่วย ขอให้แจง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทำงสำยกำรบินและผูใ้หบ้ริกำร  เพรำะอำจไม่
อนุญำตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือตำ่งๆ ขึ้นเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ำยำ เขม็ฉีดยำ เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหำยใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอให้แจง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทำงสำยกำรบินและผูใ้หบ้ริกำร   โดยทัว่ไป 
-อำยคุรรภไ์ม่ถึง 27 สัปดำห์ : ตอ้งลงนำมยินยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรับผิดชอบของสำยกำรบิน เม่ือท ำกำรเช็คอินเพื่อแสดงควำม
ยินยอมไม่ท ำกำรเรียกร้องใดๆ ตอ่สำยกำรบิน 
-อำยคุรรภใ์นช่วงสัปดำห์ท่ี 28 สัปดำห์ ถึง 34 สัปดำห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยืนยนัสัปดำห์ท่ีตั้งครรภแ์ละก ำกบัวนัท่ีไม่เกินสำมสิบ (30) วนั
นบัจำกเท่ียวบินขำออกท่ีก ำหนดหรือเท่ียวบินขำเขำ้ท่ีก ำหนด  และตอ้งลงนำมยินยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรับผิดชอบของสำยกำรบิน  
เม่ือท ำกำรเช็คอินเพื่อแสดงควำมยินยอมไม่ท ำกำรเรียกร้องใดๆ ตอ่สำยกำรบิน 
-อำยคุรรภต์ั้งแต่สัปดำห์ท่ี 35 ขึ้นไป: สำยกำรบินปฏิเสธกำรให้บริกำร 

ปกติผู้จัดจะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ  5-7 วัน  

ข้อมูลส าหรับผู้เดินทาง 
1. หนังสือเดินทำงประเทศไทยเล่มสีแดงทั่วไป หรือหนังสือเดินทำงข้ำรำชกำรไทย ไม่ต้องย่ืนขอวีซ่ำก่อนออกเดินทำง ฟรีวีซ่ำเดินทำง
ท่องเท่ียวในเกำหลีได ้90 วนั หมำยเหตุ: ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีอำยุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทำงกบับิดำ มำรดำ ตอ้งมีจดหมำยยินยอมให้บุตร
เดินทำงไปต่ำงประเทศจำกบิดำหรือมำรดำแนบในกำรเดินทำงอออกนอกประเทศไทย 
2. เตรียมหนงัสือเดินทำงมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน ณ วนัเดินทำง (ตอ้งมีหน้ำว่ำงส ำหรับประทบัตรำอย่ำงน้อย 2 หน้ำเต็ม) หนงัสือเดินทางอยู่ใน
สภาพท่ีดี (ไม่ช ารุด)  เพื่อยื่น ณ ด่ำนตรวจคนเขำ้เมือง   เน่ืองจำกเคำเตอร์สำยกำรบินหรือด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองอำจปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
3. ค่ำวีซ่ำ ส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงด้ำว หรือ ชำวต่ำงชำติ (บำงประเทศ) ท่ีมี Visa และ Work Permit พ ำนักในประเทศไทย จะต้องจัดเตรียม
เอกสำรเพื่อยื่นกำรขอวีซ่ำ ตำมท่ีสถำนทูตเกำหลีก ำหนด  ผูจ้ดัจะเป็นผูช่้วยด ำเนินกำรยื่นวีซ่ำให้ท่ำน โดยท่ำนำตอ้งช ำระค่ำใช้จ่ำยวีซ่ำและ
ค่ำบริกำรต่ำงหำก (เจำ้ของหนงัสือเดินทำงจะตอ้งท ำเร่ืองแจง้ เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่ำ) ท่ำนอำจจะตอ้งแสดงตวัตนท่ีสถำนทูต  สิทธ์ิ
กำรออกวีซ่ำขึ้นอยูก่บัสถำนทูตเท่ำนั้น   
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดช่ือ นำมสกุล ค ำน ำหน้ำช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทำง และอื่นๆ เพื่อใชใ้น
กำรจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนำ้ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (พร้อมทั้งหนำ้เปล่ียนช่ือนำมสกุล ถำ้มี) ให้กบัทำงผูจ้ดั 
 

Departure เมษายน 2023 (ท่ีนั่งจ ากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัพุธ 05 เมษายน 23 09 เมษายน 23 23,900 5,900 วนัจกัรี 
วนัพฤหสับดี 06 เมษายน 23 10 เมษายน 23 22,900 5,900  

วนัศุกร์ 07 เมษายน 23 11 เมษายน 23 22,900 5,900  

วนัเสาร์ 08 เมษายน 23 12 เมษายน 23 22,900 5,900  

วนัองัคาร 11 เมษายน 23 15 เมษายน 23 29,900 6,900 วนัสงกรำนต ์
วนัพุธ 12 เมษายน 23 16 เมษายน 23 29,900 6,900 วนัสงกรำนต ์

วนัพฤหสับดี 13 เมษายน 23 17 เมษายน 23 27,900 6,900 วนัสงกรำนต ์

วนัพฤหสับดี 20 เมษายน 23 24 เมษายน 23 22,900 5,900  

วนัศุกร์ 21 เมษายน 23 25 เมษายน 23 22,900 5,900  

วนัเสาร์ 22 เมษายน 23 26 เมษายน 23 22,900 5,900  
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วนัพฤหสับดี 27 เมษายน 23 01 พฤษภาคม 23 23,900 5,900 วนัแรงงำน 
วนัศุกร์ 28 เมษายน 23 02 พฤษภาคม 23 23,900 5,900 วนัแรงงำน 
 

อตัรา
ค่าบริการ
รวม   

ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร: 
1. ตั๋วเคร่ืองบินไปกลับช้ันประหยัด (ตั๋วหมู่คณะ) รวมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งและค่ำภำษีน ้ำมนั เส้นทำง กรุงเทพฯ – อินชอน 

– กรุงเทพฯ รวมน ้ ำหนักสัมภำระอยู่ท่ี 15 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่ำนละ 1 ใบ) และถือขึ้นเคร่ืองไดอี้ก Hand Carry 
ท่ำนละ 10 กก. ต่อ 1 ใบ  (ตำมขนำดท่ีก ำหนดของสำยกำรบิน ไม่รวมกระเป๋ำสะพำย (เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์
ได้ ) *ตัว๋เคร่ืองบินไม่สำมำรถเปล่ียนเท่ียวบินไปหรือกลบั และเปล่ียนวนัเดินทำงไปหรือกลบั หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการ
ออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศปลายทาง จำกเจำ้หนำ้ท่ีแรงงำนไทยหรือเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและ
เจำ้หน้ำท่ีตรวจคนเขำ้เมืองท่ีประเทศปลำยทำง ทำงผูจ้ดั และทำงสำยกำรบินจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำ ยท่ีเกิดขึ้นทุกกรณี  
ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศดังกล่าวเรียกเกบ็  ผูโ้ดยสำรตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปที่มีท่ี
นัง่ว่ำงหรือตำมวนัเดินทำงของตัว๋เคร่ืองบิน หรือ ตอ้งซ้ือตัว๋ใบใหม่  ทั้งน้ีแลว้แต่ทำงเจำ้หน้ำท่ีตรวจคนและสำยกำรบิน ทำง
ผูจ้ดั ไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้

2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (พกัห้องละ 2-3 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริม)  รวมอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (ทำง
โรงแรมอำจไม่มีบริกำรเตียงเสริม ส ำหรับกำรพกั 3 ท่ำนต่อห้องอำจจะตอ้งช ำระซ้ือเพ่ิมห้องเด่ียว) 
โรงแรมท่ีพักท่ีระบุในรายการ  อำจมีกำรเปล่ียนแปลง เน่ืองจำกเป็นทวัร์รำคำพิเศษ โดยเฉพำะช่วงเทศกำลท่องเที่ยวเกำหลี 
กำรจัดงำนระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับนำนำชำติ  เช่น  Korean Vacation, Trade Fair, Convention, Festival, 
Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผลให้รำคำโรงแรมสูงขึ้นมำกและห้องพกัในเมืองเต็ม  ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในกำรจดัท่ีพกั

ตำมควำมเหมำะสม  รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  และอำจมีสไตลก์ำรตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกนั ห้องพกั
เด่ียว (Single เตียงเล็กมำตรำฐำน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมำตรำฐำน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่มำตรำฐำน 1 เตียง)  
ห้องมีขนำดกะทดัรัด (บำงแห่ง)  มีหรือไม่มีอ่ำงอำบน ้ ำ มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบ น ้ ำด่ืมฟรีอยู่ในห้องพกัจะมี 1 หรือ 2 
ขวด ส่วนน ้ำแร่ยี่ห้อและมินิบำร์ในโรงแรมรำคำจะสูงกว่ำปกติ  อำจมีบริกำรกำตม้น ้ำ+ชำกำแฟฟรี  

3. อำหำรเช้ำ 3 ม้ือ + อำหำรกลำงวนั 3 ม้ือ + อำหำรเยน็ 2 ม้ือ (เมนูอำหำรแต่ละม้ือจะถูกก ำหนดเม่ือจองวนัเวลำเดินทำง
เรียบร้อย) (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทำงผูจ้ดัจะหลีกเล่ียงอำหำรประเภทเน้ือววัเพ่ือส่วนรวม จะบริกำรเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษ
ตำมรำยกำร โดยส่วนมำกอำหำรมกัจะเป็นอำหำรทำนเพื่อโภชนำกำรและสุขภำพ  เกำหลีมีวฒันธรรมในกำรรับประทำน
อำหำร ซ่ึงจะนิยมอำหำรชนิดเดียว มกัจะเป็นกำรทำนแบบ คือ 1 ชุด 1 ท่ำน หรือ 1 ชุด 2-4 ท่ำน และมีเคร่ืองเคียงแบบต่ำงๆ 

การน าเคร่ืองด่ืมทั้งประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์เขำ้ไปในร้ำนอำหำร ทำงร้ำนอำจจะเก็บค่ำบริกำร หรือ ค่ำเปิด
ขวดเสมอ      ส าหรับท่านที่มีข้อจ ากัดทางด้านอาหารหรือศาสนา ท่ำนอำจตอ้งช ำระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอำหำรส่วนตวัไป 
ระหว่ำงม้ืออำหำร กรุณำรอจนกว่ำทำงร้ำนอำหำรเสิร์ฟอำหำรคณะให้เรียบร้อยก่อน จึงจะท ำอำหำรพิเศษเสิร์ฟให้ท่ำนไดใ้น
ภำยหลงั     เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบัสถำนกำรณ์   เช่น เวลำออกหรือเวลำถึงของ
เที่ยวบินแต่ละสำยกำรบิน  กำรจำรจรบนทอ้งถนน  วนัเวลำเปิดปิดของร้ำนอำหำร  หรือดว้ยสำเหตุต่ำงๆ  ขอสงวนสิทธ์ิใน
กำรเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   
 

4. คำ่รถน ำเท่ียวตลอดเส้นทำงตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร (กำรบริกำรของรถบสัน ำเท่ียวสำมำรถให้บริกำรวนัละ 6-12 ชัว่โมง โดย
หวัหนำ้ทวัร์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภำพกำรจรำจรในวนัเดินทำงนั้นๆ เป็นหลกั 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนเวลำท่องเท่ียวตำมสถำนท่ีในโปรแกรมกำรเดินทำง หำกใชเ้กินจำกเวลำ อำจจะตอ้งท ำ
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กำรเปล่ียนรถใหม่และมีค่ำใชจ้่ำยเพ่ิมเติม โดยใชร้ถบสัคนัเดิมหรือท ำกำรเปล่ียนรถใหม่ (หำกมีกำรเปล่ียนรถใหม่ ลูกคำ้อำจ
มีควำมจ ำเป็นตอ้งรอรถใหม่มำสลบัเปล่ียน)   

5. ค่ำเขำ้สถำนท่ีท่องเที่ยวตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร 
6. ค่ำมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน /  หวัหนำ้ทวัร์น ำเที่ยวคนไทย คอยดูแลอ ำนวยควำมสะดวกทุกท่ำนตลอดกำรเดินทำง 
7. ลงทะเบียน Q-CODE บริษัทด าเนินการให้ 
8. ประกนัอุบติัเหตุและสุขภำพกำรเดินทำงท่องเท่ียว สูงกว่ำ พ.ร.บ กำรท่องเที่ยวก ำหนด (กรมธรรมว์งเงินประกนั 1 ลำ้นบำท 

ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท* รวมประกนัอำหำรเป็นพิษ ตำมเง่ือนไขของบริษทัฯ ประกนัวินำศภยัท่ีบริษทัฯ ท ำไว ้ส ำหรับ
ผูมี้อำยุ 1-15 ปี หรือ อำยุ 75-85 ควำมคุม้ครองเหลือ 50% อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี หรือ อำยุเกิน 85 ปีไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครองโรค
ประจ ำตวัหรือกำรถูกฆำตกรรมหรือถูกท ำร้ำย)   
*ค่ำรักษำพยำบำล ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสำรรับรองทำงกำรแพทย ์จำกหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. ภำษีน ้ำมนัและภำษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพ่ิมหำกสำยกำรบินปรับขึ้นก่อนวนัออกตัว๋หรือวนัเดินทำง)  

ราคา
ค่าบริการ
ไม่รวม  
 

1. ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเช่น ค่ำอำหำรเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจำกรำยกำร ค่ำซักรีด ค่ำโทรศพัท์ รูม
เซอร์วิส มินิบำร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง ค่ำพำสปอร์ตต่ำงดำ้ว เป็นตน้ 

2. ค่ำใช้จ่ำยอนัเกิดจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน อุบัติภยัทำงธรรมชำติ กำรประท้วง กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขำ้เมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองและเจำ้หน้ำท่ีกรมแรงงำนทั้งท่ีเมืองไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือควำมควบคุมของบริษทัฯ 

3. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) โดยช าระเพิ่มท่านละ 890 
บาท/คร้ัง (ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี) (บริษัทด าเนินการให้ *ขอสงวนสิทธิ์ผลการพิจารณาขึน้อยู่กับดุลยพินิจ

ของหน่วยงาน K-ETA) 
• โปรดทราบ!!! ในกรณีที่ย่ืนขอ K-ETA ซ ้าเกิน 3 คร้ังภายในระยะเวลา 6 เดือน จะถูกบล็อกจากการย่ืนขอเพิม่เติมได้ 
• หากไม่ได้รับอนุญาตอนุมตัิ K-ETA จะไม่สามารถเข้าประเทศด้วย K-ETA ได้ ท่านจะต้องเข้าประเทศด้วยวีซ่า โปรด

สอบถามเกี่ยวกับวีซ่าได้ท่ีสถานทูตเพ่ือรับค าแนะน า 
4. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
5. ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำท่ีโรงแรม 

6. ค่าธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเท่ียวแก่ผู้ให้บริการ เช่น ทิปมคัคุเทศก์ท้องถ่ิน ทิปพนักงำนขบัรถท้องถ่ิน 1,800 
บาท ต่อทริปต่อผู้เดินทาง  **โปรดช ำระเตม็จ ำนวนเม่ือจองทวัร์** 
ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจของลูกค้า 

7. ค่ำประกนัภยัธรรมชำติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภำพ 
8. ค่ำอำหำรส ำหรับท่ำนท่ีทำนเจ มงัสวิรัติ และ/หรืออำหำรส ำหรับมุสลิม 
9. ค่ำสัมภำระท่ีหนกัเกินและ/หรือมีขนำดเกินกว่ำท่ีสำยกำรบินก ำหนด 
10. ค่ำประกนัสุขภำพกรณีติดโควิด-19 ในระหว่ำงท่องเท่ียว / ค่ำกกัตวั กรณีติดโควิค-19 ท่ีเกำหลี 
11. หำกหน่วยงำนรัฐบำลไทย และ/หรือสำธำรณรัฐเกำหลี  มีกำรปรับเปล่ียนขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรกกัตวัเพ่ิมเติม และ/หรือ ขอ

เรียกตรวจโรคเพ่ิมเติม ทำงผูเ้ดินทำงจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ้่ำยส่วนเกิน 

อุ่นใจเพิม่  เน่ืองจำกกำรเดินทำงนั้นเตม็ไปดว้ยควำมเส่ียง และควำมรับผิดชอบของทำงสำยกำรบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสำรนั้นมีจ ำกดั 
ดังนั้นจึงแนะน ำให้ ซ้ือประกันภยักำรเดินทำงและสุขภำพเพ่ิมเติม ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือควำมคุ้มครองตำมท่ีท่ำนต้องกำร 
โดยเฉพำะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำรักษำได้ เน่ืองจำกหำกเกิดเหตุดงักล่ำวขึ้นในต่ำงประเทศ เช่น 
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ประเทศเกำหลีใต ้จะมีค่ำใชจ้่ำยท่ีสูงมำก  เพื่อควำมคุม้ครองบำดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟลย์กเลิก ตกเคร่ือง ยกเลิกเดินทำง กระเป๋ำหำย 
พำสปอร์ตหำย ทีมแพทยฉุ์กเฉิน 

เง่ือนไขใน
การจอง   

1. กรุณำจองทวัร์ล่วงหน้ำ ก่อนกำรเดินทำงอยำ่งน้อย 30 วนั ช าระค่าเงินมัดจ า ท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน หากเป็น
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุด ช าระเงินค่ามัดจ า ท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน ภายใน 1 วันหรือภายใน  
24 ช่ัวโมง  (หำกจองภำยใน 25 วนัเดินทำง หรือ หำกจองช่วงเทศกำล วนัหยดุ เช่ำเหมำล ำ ภำยใน 35 วนั ขอ
เก็บเตม็จ ำนวน)  

2. ช ำระส่วนท่ีเหลือ ก่อนวนัเดินทำงอยำ่งนอ้ย 30 วนัล่วงหนำ้ (ช่วงเทศกำล วนัหยดุ เช่ำเหมำล ำ 35 วนัล่วงหนำ้) 
3. กรุณำแจง้รำยละเอียด  
     - ช่ือผูติ้ดต่อ และ ช่องทำงติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ์ไลน์ไอดี เป็นตน้) 
      - ช่ือนำมสกุล + เบอร์มือถือ ของผูเ้ดินทำงทุกท่ำน (จ ำเป็น)  + ส ำเนำหนงัสือเดินทำงพำสปอร์ต  
        + เอกสำรรับรองกำรไดรั้บวคัซีนป้องกนัโควิด 19 (2 เขม็ขึ้นไป) 
      - ส่งรำยละเอียดขอ้มูลทั้งหมดมำท่ีช่องทำงท่ีเจำ้หนำ้ท่ีแจง้  
4. หำกไม่ช ำระ หรือ ช ำระไม่ครบตำมก ำหนด ถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข ทำงผูจ้ดัมีสิทธ์ิยกเลิกกำรเดินทำง

และขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำมเง่ือนไขกำรยกเลิก เม่ือตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน ทำงผูจ้ดัจะถือว่ำท่ำน
ไดย้อมรับในเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่ำงๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

5. กรณีให้บริษัทบริการลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) มีค่าบริการเรียกเก็บ  890 
บาท/คร้ัง/ท่าน เม่ือลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วและผลการลงทะเบียนผ่านหรือไม่ก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถ
คืนเงินได้ทุกกรณี  

6. กรณีจองทัวร์ 14-21 ก่อนวันเดินทาง และยังไม่ได้ลงทะเบียน K-ETA จะต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน และหากก่อน
วันเดินทาง 14 วัน ไม่สามารถแสดงผล K-ETA ผ่านและมีความประสงค์ยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
เก็บค่ายกเลิก 10,000 บาท หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง   

7. กรณีจองทัวร์ 7-14 ก่อนวันเดินทางและยังไม่ได้ลงทะเบียน K-ETA จะต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวนและบริษัทฯ 
สงวนสิทธิ์คืนค่าทัวร์ทุกกรณี 

เม่ือเจำ้หนำ้ท่ีไดรั้บขอ้มูลพร้อมเงินช ำระแลว้ ทำงเจำ้หนำ้ท่ีจะจดักำรน ำรำยช่ือพร้อมขอ้มูลทั้งหมดไปท ำกำรจองส่วนเก่ียวขอ้ง
ต่ำงๆ  (ไม่สำมำรถปรับเปล่ียนช่ือนำมสกุลและผูเ้ดินทำงได)้ 

การยกเลกิ
การจอง   
 

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ัน และ ซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดปลายทางเกาหลี จึงไม่มี
การคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดใด แต่สำมำรถเปล่ียนผูเ้ดินทำงไดต้ำมเง่ือนไขของสำยกำรบิน
และผูจ้ดัทวัร์ปลำยทำงเกำหลี โดยกำรเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทำง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ให้ทำงเจำ้หนำ้ท่ีทรำบเป็น
ลำยลักษณ์อักษรทำงอีเมล์ ล่วงหน้ำ อย่ำงน้อย 21 วนั ก่อนออกเดินทำง กรณีแจ้งหลังจำกเจ้ำหน้ำท่ีออกเอกสำร
เรียบร้อยแลว้ ไม่ว่ำส่วนใดส่วนหน่ึง ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัช่วง
วนัเดินทำง และกระบวนกำรของแต่ละคณะเป็นส ำคญัดว้ย  

---กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ควำมผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่ำทวัร์โดยหกัค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้นจริง* (ถำ้มี)--- 
*ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน  โรงแรม ค่ำวีซ่ำ และค่ำใชจ้่ำยจ ำเป็นอื่นๆ 

การคืนเงินทุกกรณ ีผูมี้ช่ือในเอกสำรกำรจอง จะตอ้งอีเมลล ์หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงินคืนท่ีท ำกำรของผูจ้ดัอยำ่งใด
อย่ำงหน่ึงเพื่อท ำเร่ืองขอรับเงินค่ำบริกำรคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ ำนำจพร้อมหลกัฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลกัฐำนกำร
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ช ำระเงินค่ำบริกำรต่ำงๆ  และหนำ้สมุดบญัชีธนำคำรท่ีตอ้งกำรให้น ำเงินเขำ้ให้ครบถว้น   
 

ตั๋วเคร่ืองบินหมู่คณะ 

ในการส ารองที่นั่งและการใส่ช่ือในระบบส ารองที่นั่งสายการบนิ  ผูเ้ดินทำงตอ้งส่งส ำเนำของหนงัสือเดินทำง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ ส่งรำยละ
รำยละเอียดท่ีสำยกำรบินตอ้งกำร (ภำษำองักฤษ) เช่น ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือและนำมสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพำสปรอต วนัหมดอำย ุ( โดยเซ็นตช่ื์อ
และเขียนยืนยนัรับรองเอกสำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ทำงผูจ้ดั )  หำกไม่มีกำรส่งขอ้มูลทั้งหมดในพำสปรอตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ทำงผูจ้ดั 
และเกิดกำรออกช่ือนำมสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสำรผิดพลำด อำจมีผลให้ผูโ้ดยสำยจะตอ้งรับผิดชอบในค่ำใชจ้่ำยใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นทั้งหมด และ
สำยกำรบินไม่มีระบบเสียค่ำใชจ้่ำยเพื่อแกไ้ขตวัสะกดค ำน ำหนำ้ช่ือ / ช่ือ / นำมสกุล หรือ กำรเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำง 

ตั๋วเคร่ืองบินหมู่คณะ ไม่สามารถล๊อกท่ีนั่งได้ ท่ีนัง่ที่ได้ อาจจะไม่ได้นั่งติดกัน  
และ ไม่สามารถเลือกแถวท่ีนั่งบนเคร่ืองบินได้ ซ่ึงเป็นตามระบบสุ่ม ภายในเง่ือนไขของสายการบนิ 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณำเลือกซ้ือบตัรโดยสำรภำยในประเทศประเภทท่ีสำมำรถเล่ือนวนั
และเวลำกำรเดินทำงได ้  ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหำเท่ียวบินล่ำชำ้หรือกำรเปล่ียนแปลงเวลำของเท่ียวบินหรือกำรเปล่ียนแปลงวนัเดินทำง  

การเช็คอินตั๋วเดินทางท่ีเคาน์เตอร์สายการบิน  เง่ือนไข 
• เคำน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออกสำม (3) ชั่วโมง เคำน์เตอร์ จะปิดให้บริกำรก่อนเวลำออกเดินทำง  (90) นำที  

ผูโ้ดยสำรจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรให้เรียบร้อยภำยในระยะเวลำท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่ว่ำในกรณีใดๆ  สำยกำรบินสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำร
เดินทำง โดยไม่มีกำรคืนเงินค่ำ โดยสำรท่ีท่ำนไดช้ ำระไปแลว้  

• ไม่แสดงตนหรือยืนยนัควำมเป็นตวัท่ำนต่อพนกังำนของสำยกำรบิน 
• ไม่อำจแสดงเอกสำรไดอ้ยำ่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสำรกำรเดินทำงท่ีช ำรุดไม่สมบูรณ์จดัว่ำเป็นเอกสำรท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
• ส ำหรับท่ำนตอ้งมีตรำอนุญำตเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศ (วีซ่ำ) ซ่ึงจ ำเป็นต่อกำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ีต่ำงๆ   หรือ  เอกสำรกำรเจง้

เขำ้แจง้ออก   หรือ  เอกสำรดำ้นกำรท ำงำน Work Permit 
• กระท ำกำรประทุษร้ำยแก่พนักงำนของสำยกำรบิน หรือก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย ณ เคำน์เตอร์ของสำยกำรบิน หรือดูหม่ิน เหยียดหยำม

พนกังำนของสำยกำรบินไม่ว่ำโดยกำรกระท ำหรือโดยวำจำ 
• หำกรัฐบำลหรือหน่วยงำนอ่ืนไม่อนุญำตให้ท่ำนเดินทำงหรือขึ้นเคร่ืองบิน 
• หำกสำยกำรบินเห็นควรว่ำไม่สมควรแก่กำรเดินทำงเน่ืองจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลกัษณะอำกำรท่ีเป็นอนัตรำยอย่ำงเห็นไดช้ัดในทำง

กำรแพทย ์และ/หรือ  หำกสำยกำรบินเห็นควรว่ำไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตุผลทำงกำรแพทย ์หรือเง่ือนไขทำงกำรแพทยข์องท่ำน
อำจก่อให้เกิดอนัตรำยต่อสุขภำพแก่ผูโ้ดยสำรอ่ืน 
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ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวกบัเรา 

• จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพื่อการใชต้ัว๋เครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 250 USDต่อท่าน  (ก่อนซ้ือทัวร์ จะตอ้งแจง้ความประสงค์ท่ีเป็นจริง เพื่อทางผูจ้ัดจะไดค้ิด

ค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวอิสระ ท าหลงัจากท่ีรายการเสร็จสิ้ นในแต่ละ

วนัแลว้ ไม่เป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

• ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตัวบางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คน

พิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะตอ้งแจง้ เพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราค านึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสรา้งความสุขแก่คณะผู้

เดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การท่องเที่ยว  

• การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง   ดังน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพัก รถทัวร์ในแต่ละวนัท่ีได้

จดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการสรุปใหต้รงมาก

ท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

• ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพยส์ินหรืออย่าง

อื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอื่นๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรอืเสียหายของ

สัมภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบิ นพิจารณา

สถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภัย เป็นตน้  โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอ้จ ากดั

ความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ  ท่ีจะส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการ

ท่องเที่ยวทวัรบ์างรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ึก และ

ค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบว่า  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

• มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบั  

• ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การ

ถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

• ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นว่าผูโ้ดยสาร

ประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผูเ้ดินทางอื่นๆ หรือทรัพยส์ิน หรือขดัขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามค าชี้ แจงของ

เจา้หน้าท่ี (ตัวแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดังกล่าวด าเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธ

ใหบ้ริการ 

• การชอ้ปป้ิงการเลือกซื้ อของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลี ใต้ ซึ่งเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทยชื่น

ชอบ   โปรแกรมทวัรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซื้ อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวน

สิทธ์ิไม่รบัผิดชอบทุกการซื้ อของท่าน 

• กระเป๋าลูกคา้ต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้ อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบินมี

ก าหนดการจ ากดัความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบัติเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น   ซึ่งลูกคา้ตอ้ง

เขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหน้าทวัร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเรื่องสมัภาระกระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผูร้ว่มเดินทางตกลงปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดินทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีสิ้นสุด 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่าน
เอง ทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุในรายการทัวร์ท้ังหมด** 

❖ โปรดทราบ!!!!  ในกรณีท่ีย่ืนขอ K-ETA ซ ้าเกนิ 3 คร้ังภายในระยะเวลา 6 เดือน จะถูกบลอ็กจากการย่ืนขอเพิม่เติมได้ 
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❖ หากไม่ได้รับอนุญาตอนุมตัิ K-ETA จะไม่สามารถเข้าประเทศด้วย K-ETA ได้ ท่านจะต้องเข้าประเทศด้วยวีซ่า โปรดสอบถามเกี่ยวกับ
วีซ่าได้ท่ีสถานทูตเพ่ือรับค าแนะน า 

 

**ลงทะเบียนครบ 2 ขั้นตอนก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้** 
❖ ขั้นตอนที ่1 ลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) โดยช าระค่าธรรมการลงทะเบียนเพิม่ท่านละ 890 บาท/คร้ัง  
❖ ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน Q-CODE ทางผู้จัดบริการให้ก่อนเดินทางเข้าเกาหลี 

เตรียมพาสปรอตและรูปถ่าย เพ่ือลงระบบ K-ETA 
ตัวอย่างการแสกนหน้าส าเนาพาสปรอต ตัวอย่างการแสกนรูปถ่ายสีฉากหลังเป็นสีขาว 

  

อำ้งอิงขอ้มูลภำพจำก  www.k-eta.go.kr 

ส าคัญท่ีสุด !!! จ าเป็นที่ต้องท าก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน  
ขั้นตอนท่ี 1 ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทางบริษัทด าเนินการลงทะเบียนให้ มีค่าธรรมเนียม

บริการ ท่านละ 890 บาท ผู้เดินทางน าส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียน K-ETA **  ท้ังนีจ้ะต้องท าการส่งข้อมูลข้อ 1-3 มาให้ทางบริษัทเพ่ือท า

การลงทะเบียน K-ETA อย่างน้อย 45 วันก่อนการเดินทาง (แนะน า) ถึงแม้ว่าระบบจะแจ้งว่าล่วงหน้า 72 ช่ัวโมง ** 
 

1. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกท่ีมีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟส์เป็นรูปภาพ (JPEG) (รูปถ่ายจากมือถือไม่สามารถใช้ได้) มีอายุ
การใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสีฉากหลังเป็นสีขาวเท่าน้ัน ขนาด 1.5 x 2 นิว้ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน โดยสแกนไฟส์เป็นรูปภาพ (JPEG) หน้าตรง 
เปิดหน้าผาก  เปิดใบหู  ไม่สวมใส่เคร่ืองประดับ  ไม่ใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป  ไม่สวมแว่นตา 

3. น าส่งแบบสอบถามข้อมลูเพ่ือการกรอกลงทะเบียน K-ETA ตามความเป็นจริง และกรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด เป็นภาษาอังกฤษ 
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หมำยเหตุ:  กรณีผูเ้ดินทำงมีลงทะเบียนอนุมติัในระบบ  K-ETA และยงัมีผลบงัคบัใช้ไดอ้ยู่ (ปกติ 2 ปี ทุกคร้ังท่ีเดินทำงเขำ้เกำหลี ตอ้งท ำกำร
เปล่ียนท่ีอยู่หรือจุดประสงคก์ำรเขำ้ โดยแกไ้ขในระบบ K-ETA ตรงแกไ้ขขอ้มูล )  หำกท่ำนมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลเดิม เช่น ช่ือ นำมสกุล เลขท่ี
หนงัสือเดินทำง เป็นตน้ ท่ำนจะตอ้งด ำเนินกำรลงใหมใ่นระบบ K-ETA ก่อนกำรเดินทำง พร้อมเสียค่ำธรรมเนียม ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบค่ำใชจ้่ำย
หรือค่ำเสียหำยใด หำกท่ำนถูกปฎิเสธกำรออกบตัรโดยสำรหรือกำรเขำ้ประเทศเกำหลีใต ้

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการย่ืนลงทะเบียน K-ETA ทีท่่านควรทราบ 
1. หลังจากท าการย่ืนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผลการลงทะเบียนแบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี ้
        แบบที่ 1 Approved หมายถงึ ผ่านการลงทะเบียน (มอีายุการใช้งานได้ 2 ปี ไม่จ ากัดจ านวนคร้ัง โดยแต่ละคร้ังพ านกัได้ไม่เกิน 90 วัน) 
        แบบที่ 2 Not Approved or Disapproved หมายถึง ไม่ผ่านการลงทะเบียน ไม่สามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ประเทศต้นทาง  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน เน่ืองจากการพจิารณาเป็นไปตามเง่ือนไขหรือกฏหมายของ 
        ประเทศนั้นๆ โดยทางทีมเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้ตัดสินช้ีขาด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

 

วันเดินทาง ก่อนเดินทางไปเช็คอนิสนามบินสุวรรณภูมิ 
❖ ขั้นตอนที ่2 ลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense)  ทางผู้จัดบริการให้ก่อนเดินทางเข้าเกาหลี
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แบบสอบถามขอ้มูลเพื่อการกรอกลงทะเบียน K-ETA 

ทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียดและเป็นจริง (ภาษาองักฤษ) 

ท่านเคยมปีระวติั ท าผิดกฎหมายในเกาหลีมั้ยค่ะ    ถา้เคย ! โปรดอยา่สมคัรลงระบบทะเบียน K-ETA 

โปรดทราบ ! การลงทะเบียนของอนุมติัเขา้เกาหลีผ่านระบบ K-ETA เป็นเพียงแค่ตรวจสอบขอ้มลูเบื้ องตน้ในการขอเขา้เกาหลี 

ไม่ไดก้ารการนัตียืนยนัการเขา้ประเทศเกาหลีใตไ้ด ้100% ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของตม.เกาหลีเม่ือเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้

 

ท่านถือสญัชาติอื่นเพิ่มเติม นอกจากสญัชาติไทยหรือไม่          ใช่         ไม่ใช่  ถา้ใช ้โปรดระบุสญัชาติ ......................................... 

 

1. ชื่อ-นามสกุล (ปัจจุบนั พรอ้มค าน าหน้านาม) ตามหน้าหนังสือเดินทาง (ภาษาองักฤษ) 

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

2. วนั-เดือน-ปี เกิด ...................................................... 3.  เพศ             ชาย           หญิง 

4. สถานภาพ   โสด     สมรส         หยา่         หมา้ย          แยกกนัอยู ่         มีบุตรร่วมกนั 

5. เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ (ไทย) ....................................................... *หากไมม่ีเบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ โปรดระบุเบอรม์ือถือท่ีสะดวก 

6. อีเมล.์........................................................................................... 

7. อาชีพปัจจุบนั โปรดระบุอาชีพอยา่งชดัเจน เช่น เจา้ของบริษัท ผูบ้ริหาร นักเรียน พนักงาน แม่บา้น เกษียณอายุ อาชีพอิสระ 

ศิลปิน ดารา นักรอ้ง เทรดเดอร ์กรรมการบริษัท ผูจ้ดัการ ขา้ราชการ ................................................................................... 

8. เงินเดือน โปรดเลือก        ต า่กวา่ 200$        200-700$        700-1,300$        1,300-2,100$         2,100$ 

9. ชื่อบริษัทท่ีท างาน โปรดระบุอยา่งชดัเจน .................................................................................................................................. 

10. เบอรโ์ทรท่ีท างาน (จ าเป็น) ………………….............................................. 

11. ขอ้มูลการเดินทางไปยงัประเทศเกาหลีใต ้             ไม่เคย           เคย ......................... ครั้ง 

จุดประสงคใ์นการเดินทางเพื่อ           ท่องเท่ียว         อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................... 

12. ขอ้มูลการเดินทางไปยงัประเทศอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ประเทศเกาหลี ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา            ไม่เคย 

             เคย ..................... ครั้ง ประเทศ (กรณีหลายประเทศ) ประเทศท่ีเดินทางล่าสุด................................................... 

      จุดประสงคใ์นการเดินทางเพื่อ........................................................................................................................................ 

13. มีผูเ้ดินทางเขา้เกาหลีดว้ยหรือไม่             ไมม่ ี

             ม ีจ านวน............. ท่าน  โปรดระบุชื่อ-นามสกุล และ วนัเดือนปีเกิด (สูงสุด 9 ท่าน) 

 

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

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

**ส าคัญ!! บริษัทฯ จะลงทะเบียนตามขอ้มูลและเอกสารท่ีผู ้เดินทางส่งมาและระบุแจง้เท่าน้ัน หากผูเ้ดินทางแจง้ขอ้มูลผิดพลาดหรือ

บิดเบือนจากขอ้เท็จจริง ถือเป็นเรื่องตอ้งหา้ม ซ่ึงอาจส่งผลต่อการลงโทษและการอนุมติัเดินทางเขา้เมือง ตามกฎหมายและระเบียบการของ

สาธารณรฐัเกาหลีใต ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิจะไม่รบัผิดชอบทุกกรณี 

 

 

 



หน้า 21 | JK28_Only April Korea_2023_ 

 

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

 
 
 

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

