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วนัแรก   สนามบินสวุรรณภมิู  กรงุเทพฯ 
“ พาสปอรต์ตวัจริงถือติดตวัมาในวนัเดินทางด้วยนะคะ ” 

หวัหน้าทวัรแ์ละเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรบัอ านวยความสะดวก 
กรณีผูโ้ดยสารไมไ่ดม้าเชก็อนิ และไมไ่ดท้ าการยกเลกิการจองก่อนเวลาปิดเคาน์เตอรเ์ชก็อนิ 

หรอืไมไ่ดม้าขึน้เครื่องหลงัจากเชก็อนิเรยีบรอ้ยแลว้ สายการบนิอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมกบัผูโ้ดยสาร 
ผูโ้ดยสารขาออก หน้าเคาน์เตอร ์ สายการบิน ประตูทางเข้า  

เวลา 22.30 น. F JEJU AIR 3 
 

ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตารางการบนิของสายการบนิตามทีไ่ดอ้นุมตัิ 
น ้าหนกักระเป๋าใตท้อ้งเครื่อง 15 กโิลกรมั ถอืขึน้เครื่อง 10 กโิลกรมั 

(ไม่มบีรกิารอาหารบนเครื่อง)   

วนัท่ีสอง    สนามบินอินชอน - ไชน่าทาวน์ - พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ เกาหลี - อนุสรณ์สงคราม
เกาหลี – ตลาดกวางจงั 
ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต้ โดยเสน้ทางบนิระหว่างประเทศไทย และเกาหล ีใชเ้วลาบนิประมาณ 6.05 ช.ม. (เวลาที่
เกาหลใีตเ้รว็กว่าไทย 2 ชัว่โมง) 

 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง 
JEJU AIR 7C2206 02.25am 09.45am 

 

ท่านตอ้งสวมหน้ากากระหว่างนัง่โดยสารบนเครื่องบนิ เพือ่ความปลอดภยัของผูโ้ดยสารและลูกเรอื 
ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหส้วมหน้ากากทีม่วีาลว์หายใจ 

 
เชา้ ICN Landing  ถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่กาหลใีต ้เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบัเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดัหมาย) หลงั
ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
 

บรกิารอาหารเชา้ (1) 
อาหารทอ้งถิน่เกาหล ี
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พาท่านนัง่รถข้ามสะพานข้ามทะเลท่ีมีความยาวท่ีสุดของเกาหลี เป็นมุมที่สามารถมองเหน็รูปทรงที่คดเคี้ยวเหนือ
ผนืน ้าของสะพานอนิชอนทีท่อดยาวกว่า 21.38 กโิลเมต ความล ้าหน้าทางดา้นวศิวกรรม เราจะสงัเกตุเหน็สะพานแห่งนี้มี
การเชื่อมต่อกนัถึงสามสะพานในหนึ่งเดยีว  คอื สะพานขงึ สะพานเชื่อม และทางยกระดบั บรเิวณกลางสะพานจะเป็น
สะพานขงึที่ยาวทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก โดยทอดยาวกว่า 800 เมตร การสร้างสะพานแห่งนี้เป็นไปด้วยความยากล าบาก 
เนื่องจากต้องเผชิญกบัคลื่นลมของทะเลตะวนัตก สามารถรองรบัแผ่นดินไหวได้ถึง 7 รกิเตอร์ และป้องกนัคลื่นทะเล 
72  เมตรต่อวนิาท ี ท่านจะไดส้มัผสักบัทวิทศัน์ของทะเลอนิชอนทีท่อดยาวและความสวยงามของสะพานและบรรยากาศ
ทีแ่สนโรแมนตคิในทุกช่วงของวนั ช่วงยามเยน็กส็วยในมุมมองพระอาทติยต์ก ยามค ่าคนืแสงไฟทีส่่องประกายมากท็ าให้
สะพานอนิชอนงดงามไปอกีแบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ พาท่านยอ้นอดตีของ เมอืงอนิชอน กลบัไปในช่วงทีค่าบสมุทรเกาหลเีปิดประเทศทางการคา้กบัต่างประเทศ ช่วง
ปี ค.ศ. 1883  เราจะไดเ้ป็นสมัผสักบัสถาปัตยกรรมผ่านตกึรปูแบบทรงต่างๆ ซึง่ปัจจุบนัอาคารเหล่านี้ไดถู้กใชเ้ป็น
พพิธิภณัฑแ์ละหอแสดงต่างๆ  เช่น อาคารทีท่ าการเขต (ในอดตีเป็นอาคารกงสุลของประเทศญี่ปุ่ น)  เขตถนนธนาคาร 
3 แห่ง ของเกาหลีในอดีต คอื Japan Jeil Bank Branch, Japan 18th Bank Branch และ Japan 58th Bank Branch  
ปัจจุบนัเป็นอาคาร Open Port Museum, Open Port Modern Architecture Museum,  Jung-gu Restaurant Business 
Association  เดินผ่านบนัไดแห่งราชวงศชิ์งและญ่ีปุ่ น คอื บนัไดแบ่งเขตแดนระหว่างชาวจนีและชาวญีปุ่่ นช่วงปลาย
ศตวรรษที ่19  ในย่านไชน่าทาวน์และเขตกงสุลของประเทศญีปุ่่ น โดยแต่ละดา้นซ้ายขวาของบนัไดจะถูกแบ่งชดัเจนเป็น
สไตลจ์นีและญปีุ่ น  และไปเยือนพิพิธภณัฑ์จาจงัเมียน หรอืบะหมีห่น้าด า ซึง่ไดร้บัความนิยมในเกาหลแีละเกอืบทุก
รา้นอาหารจนีในเกาหล ี  เราไดร้บัความรูแ้ละประวตัคิวามเป็นมาของอาหารชนิดนี้ว่าท าไม่อาหารจนีแท้ๆ  ถงึไดก้ลายมา
เป็นเมนูยอดฮติส าหรบัคนเกาหลทีุกเพศทุกวยั  
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 เดินย่านชุมชนไชน่าทาวน์ เพยีงแห่งเดยีวของเกาหล ีมอีายุกว่า 100 ปี ทีย่งัคงรกัษาขนบธรรมเนียมและวถิชีวีติของ
ชาวจนีไวเ้ป็นอย่างด ียงัเป็นถิน่ก าเนิดของจาจงัเมยีน  เรยีกไดว้่าเป็นหน่ึงในอาหารประจ าชาตขิองเกาหลใีต ้ซึง่ไดร้บั
ความนิยมในเกาหลแีละเกอืบทุกรา้นอาหารจนีในเกาหลี   มสีิง่ก่อสรา้งต่างๆ จะเป็นแบบจนีผสมกบัเกาหล ีซึง่ผสมผสาน
กนัไดอ้ย่างลงตวั และยงัมขีนมปัง คุกกี ้ของจนี ทีข่ึน้ชื่ออกีดว้ย  
 

อาหารกลางวนั (2) 
พิเศษ ! พาชิมร้านต านานอาหารจีนแห่งเมืองอินชอน สดุคาสสิก อายเุก่าแก่กว่า 100 ปี  
  

(MUST TRY MENU) ล้ิมลองเมนูบะหมี่หน้าด าจาจงัเมียน ท่านละ 1 ชามใหญ่ 
เมนูยอดฮติส าหรบัคนเกาหลทีุกเพศทุกวยั  หากใครเป็นคอละครซี่รีย่เ์กาหล ีจะเหน็ว่า เมนูนี้ยงัเป็นหนึ่งในเมนูประจ าตวั
ของนางเอกเกาหลอีกีดว้ย (รองจากตอ็กบกก ีขา้วเหนียวตม้ซอสแดง)   ปกตทิ าจากเสน้โซเมยีนหรอืโซเมนทีท่ าจากแป้ง
สาลแีละไข ่มาท าเสน้บะหมีร่อ้น จาจงัเมยีนนี้เป็นบะหมีแ่หง้คลุกดว้ยซอสด าหวานท าจากเต้าเจีย้วด ามลีกัษณะขน้ และใน
วนั Black Day ซึง่เป็นวนัที ่14 เมษายนทุกปี จะเป็นวนัทีค่นโสดไม่ไดร้บัขนมใดๆ (ชอ็คโกแลตหรอืลูกอม) on Valentine 
's Day (Feb 14) หรอื White Day (14 มนีาคม) เพราะว่าสดี าของซอสนัน้ถอืเป็น"ตรงขา้ม"สแีดงสญัลกัษณ์ของความรกั  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชม พิพิธภณัฑ์แห่งชาติเกาหลี (National Museum of Korea) มผีูม้าเยอืนกว่า 3 ลา้นคนทุกปี การจดัแสดงผล
งานโบราณวตัถุกว่า 12,000 ชิน้ รวมทัง้สิง่ของทีจ่ าลองมาจากยุคก่อนประวตัศิาสตรจ์นถงึยุคสมยัใหม่ เช่นเดยีวกบั
สิง่ของและวตัถุทีเ่กีย่วขอ้งกบัประวตัศิาสตร ์ทางฝัง่ขวามอืยงัมพีพิธิภณัฑอ์กัษรฮนักลึแห่งชาต ิ(National Hangeul 
Museum) จดัแสดงนิทรรศการเกีย่วกบัระบบการเขยีนตวัอกัษรเกาหลซีึง่ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก  
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น าท่านเขา้ชม อนุสรณ์สงครามเกาหลี (The War Memorial of Korea) เดมินัน้เคยเป็นส านักงานใหญ่ของทหารราบ
เกาหล ีแต่ในปัจจุบนัไดก้ลายเป็นพพิธิภณัฑจ์ดัแสดงนิทรรการเกี่ยวกบัความทรงจ าทางสงครามของเกาหลี เพื่อใหผู้เ้ขา้
ชมไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัสงครามทีเ่กดิขึน้ในเกาหล ีแบ่งออกเป็น 8 หอ้งจดัแสดง ดา้นหน้าของพพิธิภณัฑส์งครามนัน้ ได้
สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเก็บ รวบรวม ยุโธปากรณ์ ที่ถูกใช้จรงิในสงคราม การแสดงนิทรรศการทางบนัทกีประวตัศิาสตร ์
และเป็นที่เคารพบูชาแด่ผู้ทีไ่ด้เสยีสละชวีติ เพื่อปกป้องประเทศจากการรุกรานของชาวต่างชาติ  ในช่วง 500 ปีที่ผ่านมา 
ดว้ยความหวงัว่า จะเป็นบทเรยีนให้ผู้มาเยือนได้หวงแหนสนัตภิาพเพราะสงครามนัน้มแีต่การสูญเสยีและเพื่อสวดอ้อน
วอนใหช้าวเกาหลทีัง้เหนือและใตร้วมประเทศกนัได้ 

 
จากนัน้ น าท่านสู่ ตลาดกวางจงั Gwangjang market ถอืเป็นตลาดเก่าแก่ 100 ปี เป็นหน่ึงในตลาดทีเ่ก่าแก่ของชาว
เกาหลเีลยกว็่าได ้ในอดตีตลาดไดเ้คยถูกท าลายลงในสมยัสงครามของเกาหล ีก่อนจะถูกฟ้ืนฟูสรา้งขึน้ใหม่จนกระทัง่ถงึ
ปัจจุบนักย็งัเจรญิเตบิโตและมคีวามคกึคกัจนกลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ิยมมากในปัจจุบนั ชัน้ที2่ ของตลาด จะ
เป็นตลาดขายผา้ทีใ่หญ่ในกรุงโซลและมชีื่อเสยีงเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผา้ไหม ผา้ซาตนิ ผา้ลนิิน ผา้ส าหรบัตดัชุด
เจา้บ่าว เจา้สาวของคนเกาหล ีผา้ปเูตยีงผา้ปูทีน่อน ผา้ตดัชุดทีใ่ชใ้นงานศพ นอกจากเป็นตลาดผา้ทีใ่หญ่แลว้ ของสดกม็ี
ขายมากมายเช่นกนั ทัง้ผกัสด ผลไม ้กมิจ ิปลาสดปลาแหง้ ขนบขบเคีย้ว แมก้ระทัง่ของฝากจุ๊กจิก๊ และท่ีโดดเด่นมากๆ
คือ Street Food เป็นตลาดขายอาหารพื้นเมืองต้นต ารบัของชาวเกาหลี แถมราคาไม่แพงอกีดว้ย ไม่ว่าจะเป็น ใส้
กรอกเลอืดหม ูกมิบบั หวัหม ูต๊อกบ๊อกกี ้ออมุก บนิแดดอ็ก และอาหารพืน้เมอืงขึน้ชื่ออกีมากมาย ทัง้ยงัมผีลติภณัฑท์าง
การเกษตร และสนิคา้พืน้ของชาวเกาหลอีกีดว้ย 
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อาหารเยน็ (3) 
ฟินสุดกบัเมนูเลื่องช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก ชุดหมูย่าง บุฟเฟ่ต์ (หมูย่างเกาหลี) 

มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกล่อม เอกลกัษณ์เกาหลแีทค้อืการทานหมยู่าง ห่อคู่กบัผกักาดเขยีวแบบ เมีย่งค าไทย  
โดยใสน่ ้าจิ้มเตา้เจี้ยว (เครื่องจิม้หมกั ทีช่่วยชรูสอย่างด)ี และเครื่องเคยีงทีช่อบ 

 
จากนัน้ น าท่านเชค็อินโรงแรมท่ีพกั 3 คืน โรงแรม Golden City Hotel Dongdaemun  หรือเทียบเท่า 

หากท่านใดตอ้งการเดนิเล่นทีต่ลาดทงแดมุน (สามารถอสิระเดนิเล่นดว้ยตวัเอง)  (Dongdaemun) เป็นย่านทีม่ชีื่อเสยีงใน
ดา้น ของการเป็นตลาดกลางคนื ทีด่งึดดูนกัชอ้ปและนกัท่องเทีย่ว จ านวนมาก ตลาดแห่งนี้จงึเป็นสถานทีท่ีด่ทีีสุ่ด ซึง่คุณ
สามารถเพลดิเพลนิไปกบั การชอ้ปป้ิงยามดกึเพือ่เลอืกซือ้เลอืกหาสนิคา้แฟชัน่ล่าสุด ทีม่คีวามหลากหลาย เรยีกว่า
ตกแต่งไดต้ัง้แต่หวัจรดเทา้ ในรปูแบบทีท่นัสมยัในราคาทีเ่หมาะสม ตลาดกลางคนืทงแดมุนนัน้ มคีวามหลากหลายใน
รปูแบบ ใหคุ้ณเลอืกไดต้ามความนิยมชมชอบ ไม่ว่าจะเป็นการเดนิเลอืกซือ้ สนิคา้ตามแผงลอยไปกบัอากาศเยน็สบาย 
หรอืการเลอืกเดนิชอ้ปป้ิงในหา้งสรรพสนิคา้ ทีม่เีปิดใหบ้รกิารอกีหลายแห่ง ในยามค ่าคนืของย่านทงแดมุน 
(Dongdaemun) ในใจกลางของกรุงโซล (Seoul) ซึง่เป็นเมอืงในพืน้ที ่ของจงัหวดัคยองก(ีคยองกโีด, Gyeonggi-do) ใน
ประเทศเกาหลใีต ้

 
วนัท่ีสาม    น ้ามนัสน และสมุนไพรโสมเกาหลี - โรงงานสาหร่ายเกาหลี ใส่ชุดฮนับก - พระราชวงัถ็
อกซู - วดัพงอึนซา - Starfield Library ห้องสมดุ  
 
 

เชา้    รบัประทานอาหารเช้า ท่ี ห้องอาหารโรงแรม (4) 
 
จากนั้นน าท่านไปชม  “น ้ ำมนัสนเข็มแดง”  RED PINE สมุนไพรชื่อดังที่ได้รับความนิยมมากเพราะมีสรรพคุณช่วยลด

ระดับน า้ตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ล้างสารพิษหรือดีทอ็กซ์ เลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของ

เลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผูป่้วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเสน้เลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อ

เสื่อม  
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จากนัน้น าท่านรูจ้กัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ทีช่่วยเสรมิสรา้งความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วย
ท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละก าลงัโดยสว่นรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด เสรมิ
ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็และเรว็ๆ นี้ โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก 
 
จากนัน้ น าท่านไปชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ใหท้่านไดช้มกรรมวธิใีนการผลติสาหร่ายเกาหลแีสนอร่อย              
พรอ้มชมิสาหร่ายๆ หรอืจะเลอืกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นกไ็ด ้  จากนัน้พาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหล ี กบัการ
สวมชุดประจ าชาตเิกาหล ี“ ชุดฮนับก” ใหท้่านไดถ้่ายรูปตามอธัยาศยั  จากนัน้น าท่านไปเรยีนรูเ้กี่ยวกบัการ ท าคิมบบั 
(ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ทีค่นเกาหลนีิยมรบัประทาน “คมิ” แปลว่า สาหร่าย “บบั” แปลว่า ขา้ว  วิธีการท า จะห่อ
มว้นเป็นแท่ง แลว้หัน่เป็นชิ้นพอดคี า จิม้กะโชยุ ญีปุ่่ นหรอืวาซาบกิไ็ด   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
อาหารกลางวนั (5) 

รบัประทานอาหาร เมนู Bibimbab เป็นอกีหน่ึงเมนูที่มีช่ือเสยีง ข้าวย าเกาหลี 

 
 

พาทุกท่านไป พระราชวงัถอ็กซู (Deoksugung 
Palace) ถอ็กซูกุง เป็นพระราชวงัทีม่ ีถนนก าแพงหนิ
อนัมชีื่อเสยีง และเป็นพระราชวงัซึง่ตัง้อยู่ อย่างโดดเด่น
สงา่งาม ท่ามกลางอาคารสไตลต์ะวนัตก ในใจกลางของ
กรุงโซล (Seoul) ซึง่เป็นเมอืงในพืน้ที ่ของจงัหวดัค
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ยองก ี(คยองกโีด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลใีต ้โดยค าว่า ถอ็กซูกุง นัน้มคีวามหมายว่า พระราชวงัแห่งคุณธรรม
และอายุยนื (Palace of Virtuous Longevity) พระราชวงัแห่งนี้เป็นพระราชวงัทีเ่ลก็ทีสุ่ด ในบรรดาของ พระราชวงัหลวง
ทัง้หา้แห่งของกรุงโซล (Five Grand Palaces of Seoul) และเป็นเพยีงหน่ึงในสองของพระราชวงั ทีม่รีปูแบบทาง
สถาปัตยกรรม ในช่วงปลายของสมยัโชซอน และเป็นพระราชวงัเพยีงแห่งเดยีว ทีม่ภีูมทิศัน์ซึง่สวยงาม ซึง่ถูกรายลอ้มไป
ดว้ย อาคารสไตลต์ะวนัตกแบบนีโอคลาสสกิ และสวนสไตลต์ะวนัตกแห่งแรกของเกาหล ีการเดนิเทา้ท่องเทีย่ว เพือ่เยีย่ม
ชมความงดงาม ของอาคารและสถานทีต่่างๆ โดยรอบของพระราชวงั ซึง่ประกอบไปดว้ย สถานทีส่ าคญัทาง
ประวตัศิาสตร ์และสถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมหลายแห่ง 
 
จากนัน้น าท่านนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ วดัพงอึนซา หรือ คนไทยอาจเรียก บงอึนซา เป็นวดัทีข่ึน้ชื่อของพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ของโซล อยู่ในย่านคงันัม เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในเกาหลี คนเกาหลีมกัจะมา
สกัการะขอพรในโอกาสส าคญัๆต่างๆ เป็นสถานที่ที่มกีารจดัโครงการ Temple Stay ส าหรบันักท่องเที่ยวเพื่อได้เรยีนรู้
พระพุทธศาสนาตามฉบบันิกายเซน็  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

น าท่านถึง Starfield Library ห้องสมุดสดุอลงัการท่ีเกาหลีใต้ 
ตัง้อยู่ในหา้งใหญ่ COEX Mall ในเขต  
Gangnam ภายในพืน้ทีก่ว่า 2,800 ตรม. มหีนงัสอืกว่า 70,000 เล่ม 
นิตยสารกว่า 600 ฉบบั พืน้ทีน่ัง่สองชัน้ทีใ่หเ้ลอืกตามอธัยาศยั ชัน้วาง
หนงัสอืทีม่คีวามสงูถงึ 13 เมตรเป็นจุดดงึดดู ใครอยากอ่านเล่มไหนสามารถ
หยบิและหามุมทีช่อบนัง่อ่านไดต้ามสบายมเีก้าอี ้โซฟา จ านวนกว่า 200 ที่
นัง่ไวบ้รกิารฟร ี
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อาหารค า่ (6) 
ล้ิมลองเมนูดงั Jim-dak ไก่ผดัซอส จะมรีสเผด็ หวาน เคม็ เขา้กนัด ีเนื้อไก่ แครอท ตน้หอม ขงิ กระเทยีม พรกิแหง้ 

และวุน้เสน้เกาหลทีีเ่หนียวหนึบ ผดัจนน ้าซอสซมึเขา้วุน้เสน้ กนิวุน้เสน้เปล่าๆ กอ็ร่อยแลว้ 

 
หลงัอาหารค า่ พาท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 

วนัท่ีส่ี  ฮอ๊กเกต็นามู - คอสเมติก ชอ็ป  - สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์(เตม็วนั) รวมค่าเข้า -  ไร่สตรอเบอรร์ี่ 
                        - ช้อปป้ิงเมียงดง  
เช้า  รบัประทานอาหาร ท่ีห้องอาหารโรงแรม (7) 
 
น าท่านรู้จกั และเข้าใจ ศนูยฮ์อ๊กเกต็นามู ตน้ไมฮ้๊อกเกต็นามชูนิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะ
และระดบัสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธุ์ฮ๊อกเกต็นี้..ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมน ามารบัประทานเพือ่ช่วย
ดแูลตบัให้สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรค ตบัแขง็ไมถู่กท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหาร
และยา   
 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง “เครื่องส าอางปลอดภาษ”ี COSMETIC SHOP เครื่องส าอางขึน้ชื่อของเกาหล ีอาท ิโบทอ็กหน้า
เดก็ หน้ากาก LED ช่วยพืน้ฟูสภาพผวิ, SNAIL CREAM (ครมีหอยทาก) ,ครมีบ ารุงต่างๆ ,CC ครมี ซึง่ราคาถูกกว่าที่
เมอืงไทยเกอืบเท่าตวั และบางผลติภณัฑย์งัไม่มขีายในไทย 
 
จากนัน้ ผจญภยัใน สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์สวนสนุกทีใ่หญท่ีสุ่ดในประเทศเกาหล ีตัง้อยู่ในหุบเขาทีม่ทีศันียภาพ
งดงาม จดัไดว้่าเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก มงีานเทศกาลต่างๆ ผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนตลอดทัง้ปี เช่น Tulip 
Festival, Rose Festival, Summer Splash, Halloween Festival และ Romantic Illumination ทีจ่ะเปิดไฟสว่างไสวใน
ตอนกลางคนื เอเวอรแ์ลนดเ์ป็นสวนสนุกขนาดใหญ่แบ่งออกเป็นโซนถงึ 5 โซน ดงันี้ 
 
• โซนท่ี 1 - Global Fair หลงัจากผ่านประตูเขา้มาสูส่วนสนุก พบกบัการผสมผสานกนัอย่างลงตวัของ
สถาปัตยกรรมแห่งโลกตะวนัออกและตะวนัตก ทีผ่สมผสานเขา้กนัไดอ้ย่างลงตวัอย่างเมโสโปเตเมยี เรอเนสซองส ์ไป
จนถงึแบบโมเดริน์ เตม็ไปดว้ยรา้นของทีร่ะลกึ และรา้นอาหารมากมาย มมุีมถ่ายรปูสวยๆ ตน้ไมแ้ฟนตาซ ี(Magic Tree) 
ทีจ่ะเปลีย่นธมีไปตามฤดกูาล ตน้ไมข้นาดใหญ่มคีวามสงูถงึ 13 เมตร ท าหน้าทีค่อยตอ้นรบัเหล่านกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาใน
สวนสนุก  
• โซนท่ี 2 - Zootopia ท่องโลก Safari World ทีเ่ตม็ไปดว้ยสตัวน์านาชนิดกว่า 200 สายพนัธุ ์และตื่นเตน้ไปกบั
การนัง่รถสะเทิ้นน ้าสะเทิ้นบกในโซน Lost Valley ชมฝงูสตัวอ์ย่างใกลช้ดิ  
• โซนท่ี 3 - European Adventure ไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบยุโรป สถานทีท่่องเทีย่วยอดนิยมคอื 
คฤหาสน์ลกึลบั ซึง่จะไดส้นุกไปกบัการยงิผ ีและ รถไฟเหาะ T-Express เป็นรถไฟเหาะรางไมท้ีส่งูทีสุ่ดในโลก นอกจากนี้
ยงัมสีวนดอกไมส้ีฤ่ดู Secret Garden โดยมวลหมู่พฤกษาจะถูกเนรมติขึน้มาอย่างสวยงามในทุกฤดกูาล  
• โซนท่ี 4 - Magic Land ดนิแดนเมจกิแฟนตาซ ีตกแต่งสวยงามราวกบัเมอืงในฝัน  
• โซนท่ี 5 - American Adventure พายอ้นยุคกลบัไปยงัสมยัโคลมับสั เตรยีมวอรม์เสยีงไปกรีด๊กบัเครื่องเล่น 
มากมาย อาท ิColumbus Adventures, Rolling X-Train, Double Rock Spin, Hurricane เป็นตน้  



หน้า | 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารกลางวนั (8) 

  แจกเป็นคปูอง เพือ่ใหท้่านอสิระ เล่นของเล่นไดอ้ยา่งเตม็ที ่และเลอืกซือ้อาหารทีต่อ้งการ 

 
อกีหนึ่งความสนุกในช่วงหน้าหนาว การเล่นเล่ือนหิมะ Snow Buster มคีวามเรว็และความสงูหลายระดบัใหเ้ลอืกเล่น 
และมเีลื่อนหมิะส าหรบัครอบครวัใหเ้ดก็ๆ ไดเ้ล่นอย่างปลอดภยั 
อกีหนึ่งความสนุกในช่วงหน้าหนาว การเล่นเลื่อนหมิะ Snow Buster มคีวามเรว็และความสงูหลายระดบัใหเ้ลอืกเล่น 
และมเีลื่อนหมิะส าหรบัครอบครวัใหเ้ดก็ๆ ไดเ้ล่นอย่างปลอดภยั 
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น าท่านเดนิทางเขา้สู ่ไร่สตรอเบอรร์ี่ ลูกสตรอเบอรร์ีลู่กโตๆ ใหท้่านไดช้มิสตรอเบอรร์ีส่ดๆ หวานฉ ่าจากไร่ นอกจากนี้
ท่านยงัสามารถซือ้กลบัมาฝากคนทีท่่านรกัทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย โดยจะมกีารแพค็ใสก่ล่องสวยงาม และสง่ใหท้่านวนัสุดทา้ย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ ในกรณีท่ีลูกสตรอเบอรร์ี่ยงัเกบ็เก่ียวไม่ได้ ทางบริษทัจะน าท่านไปสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนเพ่ิมเติม 
 
เอาใจขาช้อปทัง้หลายพาตะลุย ย่านเมียงดง แหล่งช้อปป้ิงอนัดบัต้นๆ ที่ทุกคนรู้จกักนัเป็นอย่างดี สวรรค์ของนักช้อป 
สามารถเลอืกซื้อเลอืกหาสนิค้านานาประเภทได้ตามใจชอบ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องส าอาง และอื่นๆ อกีมากมาย 
รวมเอาไวแ้ทบทุกแบรนดท์ีม่อียู่ในเกาหล ีราคาของสนิคา้จะเท่ากนั ต่างกนัทีข่องแถมว่ารา้นไหนใหเ้ยอะกว่ากนัเท่านัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากการมาช้อปป้ิงแล้ว เสน่ห์อีกอย่างของที่นี่คอื STREET FOOD สองข้างทางเต็มไปด้วยรถเขน็ที่ขายของกิน
จ าพวก เครนัปัง เคก้ไขส่ไตลเ์กาหลแีสนอร่อย ลอ็บสเตอรย์่างชีส กุง้ตวัใหญ่สดรสหวาน ย่างบนเตารอ้นๆ โรยหน้า 
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ดว้ยชสีแบบเขม้ขน้ หอยเชลล์อบชีส หอยไซสใ์หญ่ย่างเนยโรยทบัด้วยชสี ครวัซองค์ปลา ขนมอบเนื้อนุ่มคลา้ยแพน
เค้กรูปปลามีหลากหลายไส้ให้เลือก ต็อกบกกิ แป้งราดซอสสแีดงรสจดั โอเด้ง แผ่นแป้งพับเสียบไม้รสชาติคล้าย
ลูกชิน้ปลา โฮตอ็ก ขนมแป้งแพนเคก้หนานุ่มสอดไสน้ ้าตาลหรอืน ้าผึง้ ออมุก ลูกชิน้ปลาบดเสยีบไม ้ทวกิมิ เมนูผกั และ
อาหารทะเลชุบแป้งทอด มนัหวาน หรอืของทอดต่างๆ ลว้นมใีหล้องชมิไดร้สชาตแิบบคนเกาหลแีท้ๆ  

 
อาหารค า่ (9) 

เมนู บูเดชิเก หรอืหมอ้ไฟเกาหล ี(Budaejjitdae) หรอืทีห่ลายๆคนเรยีกว่า แกงทหาร นัน่เอง  เป็นแกงทีใ่สว่ตัถุดบิ แฮม 
ไสก้รอก กมิจ ิต๊อก มาม่าเกาหล ีถอืเป็นอาหารฟิวชัน่ของประเทศเกาหล ีอร่อยมาก  

หลงัอาหารค า่ พาท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 
 
วนัท่ีห้า    N Seoul Tower - ลอ๊ตเต้ดิวต้ีฟรี - ละลายเงินวอน -– สนามบินสวุรรณภมิู 
เชา้    รบัประทานอาหารเช้า ท่ี ห้องอาหารโรงแรม พร้อมอ าลาท่ีพกั (10) 
 

   
 
 
ชมววิมุมกวา้งแบบพาโนราม่าบน ยอดเขานัมซานโซลทาวเวอร ์จุดเด่นอนัสวยงามของกรุงโซลทีม่องเหน็ไดจ้ากที่
ไกลๆโดยเฉพาะในยามค่าคนืหอคอยแห่งนี้จะเปิดไฟLED หลากสสีนัซึง่สไีฟเหล่านี้ยงับ่งบอกถงึสภาพอากาศในแต่ละวนั 
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อกีดว้ย พลาดไม่ได!้กจิกรรมยอดนิยมส าหรบับรรดาคู่รกัทีห่นีไม่พน้การคลอ้งใจไวท้ีกุ่ญแจ Love Key Ceremonyเป็นจุด
ทีใ่หคู้่รกัมาเขยีนขอ้ความและชื่อของคู่ตวัเองลงบนแม่กุญแจหลากสกีมิมคิน่ารกัๆทีท่ าใหห้อคอยแห่งนี้กลายเป็นสถานที่
เดตสุดฮติอกีแห่งหนึ่งในเกาหล ี(ไม่รวมค่าขึน้ลฟิทแ์ละกจิกรรมคลอ้งกุญแจ) 
 
เลือกซ้ือสินค้าดิวต้ีฟรี Lotte Duty Free เพือ่ใหค้นเดนิทางออกนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นชาวเกาหลหีรอื
นกัท่องเทีย่วไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง สนิคา้ปลอดภาษ ีและไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมน าเขา้จากต่างประเทศ
มากมายหลากหลายชนิด รวมทัง้สนิคา้แบรนดเ์กาหลยีอดนิยมทีช่าวเกาหล ีชาวจนี ชาวญีปุ่่ น และ ชาวเอเชยีชื่นชอบ 
เพือ่เป็นสว่นหน่ึงในการพฒันาเศรษฐกจิระดบัประเทศ อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ 
กระเป๋าแบรนดด์งั MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL 
 

อาหารกลางวนั (11) 
บลูโกกิ หม้อไฟ สไตลเ์กาหลี พรอ้มเครื่องเคยีงสไตลเ์กาหล ี

 
จากนัน้ ใหท้่านไดซ้ือ้ของฝากที ่“ซุปเปอรม์าเกต็ หรือร้านละลายเงินวอน” รา้นทีม่ขีนมเกาหลใีหเ้ลอืกมากมาย อาท ิ 
เวเฟอรช์อ็กโกแลค มาม่าเกาหลรีสต่างๆ นมกลว้ย ป็อกกี ้บราวนี่ มนัฝรัง่ ตอ็กบอ็กก ีถัว่อลัมอน สาหร่ายเกาหล ีเหลา้
โซจ ูฯลฯ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

 
ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน 

เสน้ทางบนิระหว่างประเทศไทยและเกาหลใีชเ้วลาบนิประมาณ 5.40 ช.ม. 
 (เวลาทีไ่ทยชา้กว่าเกาหลใีต ้2 ชัว่โมง)  
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สายการบิน ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 
JEJU AIR 7C2203 19.30pm 23.45pm 

น ้าหนกักระเป๋าใตท้อ้งเครื่อง 15 กโิลกรมั ถอืขึน้เครื่อง 10 กโิลกรมั 
(ไม่มบีรกิารอาหารบนเครื่อง)   

23.45 น.      เดนิทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

 
รายการเดนิทางครัง้นี้ขอเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจร 
ช่วงฤดูกาล ช่วงเทศกาลของเมอืงต่างๆ  หรอืเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมเป็นต้น บรษิทัฯ จะปรบัเปลีย่นโดย
ค านึงถงึผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี 
เนื่องจากเป็นการช าระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเข้า
เมอืง-ออกเมอืง กรมแรงงาน การกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธใน
กรณีอื่นๆ ไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่วบางรายการ เป็นตน้  การบรกิารของรถประเภทน าเทีย่ว คนขบัและ
เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้บรหิารเวลาของสถานที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ขดัต่อกฏหมายแรงงาน เรื่องจ านวน
ชัว่โมงเวลาการขบัรถ ไม่เกนิ 6-12 ชัว่โมงต่อวนั 

 
ขอขอบคุณทีม่าของภาพสวยๆจากสถานทีต่่างๆ ในกูลเกลิ 

และจากการท่องเทีย่วเกาหล ีภาพทัง้หมดทีแ่สดงใชเ้พือ่ประกอบความเขา้ใจในการน าเสนอ.. 
 

** ขอสงวนสิทธ์ิรบัจองเฉพาะลูกค้าท่ีฉีดวคัซีนครบโดสแล้วเท่านัน้ ** 
** รบัจองเฉพาะลูกค้าท่ีเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านัน้ ** 

 

➢ .เอกสารท่ีต้องใช้ส าหรบัเตรียมตวัก่อนเดินทาง 
 
 พาสปอรต์ตวัจรงิ อายุการใชง้านตอ้งเหลอืมากกว่า 6 เดอืน 
 กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 10 ปี / ตัง้ครรภ ์/ ผูส้งูอายุ 65ปีขึน้ไป ท่ียงัไม่ได้ฉีดวคัซีน จะต้องเดินทางพร้อม
ผู้ปกครองท่ีฉีดวคัซีนครบ  
 เอกสารใบรบัรองทีไ่ดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ 19 (Vaccinated Certificate) (จากแอปหมอพร้อม ) 
 เอกสาร E-Vaccine passport (International Vaccinated Certificate) (จากแอปหมอพร้อม)  
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➢ ขัน้ตอนก่อนเดินทางก่อนเข้าเกาหลี 
 
ส าหรบันกัท่องเทีย่วทีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ีจะตอ้งลงทะเบยีน 3 App ดงันี้ 
o ลงทะเบยีน K-ETA เพือ่ไม่ตอ้งท าวซี่าเขา้เกาหล ี (ทวัรล์งทะเบยีนให ้)  
o ลงทะเบยีน Q-CODE เพือ่ไม่ตอ้งกกัตวัทีเ่กาหล ี ( ทางทวัรล์งทะเบยีนให ้)  
o  

อตัราค่าบริการ และเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

วนัเดินทาง 5 วนั 3 คืน จ านวนคน/กรุป๊ ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

16-20 ก.พ. 66 20+1 23,898 6,900 
 

 

*** ค่าทปิคนขบัรถ หวัทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ท่าน *** 
** ราคา INFANT (อายุไมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ท่านละ 5,400 บาท  

อตัราน้ีรวมรายการทวัรแ์ละตัว๋เครื่องบินแล้ว ** 
 

** บริษทัฯไม่มีนโยบายเกบ็ค่าประกนัการเดินทางอ่ืนๆ ในทุกกรณี  
นอกเหนือไปจากประกนัการเดินทางท่ีรวมอยูใ่นรายการทวัรแ์ล้ว ** 

 

ราคาเดก็ทารก (อายุต า่กว่า 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั) ราคาพิเศษ 5,400บาท* 
 *เดก็ทารกสามารถเดนิทางโดยนัง่บนหน้าตกัของผูใ้หญ่ (คุณพ่อหรอืคุณแม่) โดยอนุญาตใหเ้ดก็ทารกหนึ่งคนต่อผูใ้หญ่
สองคนเท่านัน้ และหา้มมใิหน้ ารถเขน็เด็ก หรอืทีน่ัง่ส าหรบัเดก็ขึน้บนเครื่องบนิ จ านวนเดก็ทารกต่อเทีย่วบนิถูกจ ากดัไว้
เพื่อความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการน าเด็กทารกเดินทางไปกบัท่าน ส่วนผู้จดั เราค านึงถึงความ
ปลอดภยัและเพื่อสรา้งความสุขแก่คณะผูเ้ดนิทาง จดัหอ้งพกั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน+1เดก็ทารก   ทางทวัรไ์ม่มบีรกิารอาหารเดก็
ทารก 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม   

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งต้น  (ตัว๋กรุ๊ป

ไม่สามารถUpgradeทีน่ัง่เป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถ

เลือ่นวนัได)้  

2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งต้น  

4. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน JEJU AIR สมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง ไม่เกิน 15 กิโลกรมั(1ช้ิน) ถือขึ้น

เคร่ืองได้ 10 กิโลกรมั และค่าประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินทีม่กีารเรยีกเก็บ 

และกรณีสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรบัตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
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5. การประกนัการเดินทาง บรษิัทฯได้จดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผู้เดนิทางไปต่างประเทศ กบั 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ติดเชื้อโค

วดิ-19 หรอือุบตัเิหตุต่างๆ ซึ่งเกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ต้องท าการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนั

ครอบคลุมการรกัษาเท่านัน้ (เขา้รบัรกัษาในรปูแบบอื่นๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 

6. ค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัตามรายการทวัร ์

7. ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.

ม./วนั) 

8. ลงทะเบยีน Q Code 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

2. ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นต้น  

3. ค่าภาษทีุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  

4. ค่าภาษีน ้ามนัที่สายการบินเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษิัทฯได้ออกตัว๋เครื่องบิน และได้ท าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

6. ค่าพนกังานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. ค่าธรรมเนียม ทปิไกด์ทอ้งถิน่ และทปิพนักงานคนขบัรถ ท่านละ 50,000 วอน หรอื 1,500 บาท/ท่าน ต่อทริ

ปต่อผู้เดนิทาง (โปรดช าระเต็มจ านวน ขออนุญาตเก็บที่สนามบนิ) ส าหรบัทปิหวัหน้าทวัรแ์ล้วแต่ความพงึ

พอใจชองลูกคา้ 

8. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) โดยช าระเพิ่มท่านละ 600
บาท (ไม่สามารถคนืเงนิไดทุ้กกรณี) (บรษิทัด าเนินการให ้ลงให ้2 ครัง้) 

 

*ส าคญัโปรดอ่าน ราคาและเงื่อนไขในการจองทวัร ์

► ทางบริษทัฯ ขอรบัมดัจ า 10,000 บาท ส าหรบัการจองนับตัง้แต่วนัจองภายใน 1 วนั 

 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และเอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนครบถ้วน Vaccinated Certificate และ International 

Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพรอ้ม) พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าค่าทวัร ์

- ค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืช าระ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษิทัฯจ าเป็นตอ้งออกตัว๋ก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทวัรส์่วนที่

เหลอืตามทีบ่รษิทัก าหนดแจง้เท่านัน้ 

-กรณีจองทวัร ์14 - 21 ก่อนวนัเดินทาง และยงัไม่ได้ลงทะเบียน K-ETA จะต้องช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน และหาก

ก่อนวนัเดินทาง 14 วนั ไม่สามารถแสดงผล K-ETA ผ่านและมีความประสงค์ยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ายกเลิก 10,000 บาท  
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-กรณีจองทวัร ์7-14 ก่อนวนัเดินทางและยงัไม่ได้ลงทะเบียน K-ETA จะต้องช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวนและบริษทัฯ 
สงวนสิทธ์ิคืนค่าทวัรท์ุกกรณี 
เมื่อเจา้หน้าทีไ่ดร้บัขอ้มลูพรอ้มเงนิช าระแล้ว ทางเจา้หน้าทีจ่ะจดัการน ารายชื่อพรอ้มขอ้มลูทัง้หมดไปท าการจองส่วนเกี่ยวขอ้งต่างๆ  (ไม่

สามารถปรบัเปลีย่นชื่อนามสกุลและผูเ้ดนิทางได)้ 

 

**ส าคญั** ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะต้องมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป -กลบั

และจ านวนหน้าหนังสอืเดนิทางต้องเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษิทัมฉิะนัน้

ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

• ราคาส าหรบั 20 ท่านขึ้นไป การนัตีออกเดินทางพร้อมหวัหน้าทวัร ์
• หากต ่ากว่าก าหนด ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคา  หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มเพื่อให้คณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามความประสงค์ 
• สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนราคาเพิม่ หากมีการปรบัขึ้นของภาษีน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัที ่

07/09/22 
*สงวนสทิธใินเรื่องเทีย่วบนิและตารางบนิ ราคา และ รายการ เปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นได ้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

*กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิ
รวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนื อความ
ควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย์ หรอืเหตุผลทางด้านความปลอดภยัเป็นต้น )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่า  ผู้จดัจะไม่
รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 
 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดๆ จนท าให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น ลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทาง

กะทนัหนั ทางสายการบนิเรยีกทีน่ัง่คนืดว้ยเหตุผลของสายการบนิ ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและ

ช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวสิัยและเชื่อมัน่ว่าผู้จดัได้

พยายามอย่างสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้นี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆ กบับรษิทัฯ  หากลูกค้าประสงคร์บั

เงนิคนื ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิ 
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ตัว๋เครื่องบนิส าหรบัหมู่คณะ 

**ตัว๋เครื่องบนิหมู่คณะ ไม่สามารถล๊อกทีน่ัง่ได ้ทีน่ัง่ทีไ่ดอ้าจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนั และไม่สามารถเลอืกแถวทีน่ัง่บนเครื่องบนิ

ได ้ซึง่เป็นไปตามระบบสุม่ภายในเงือ่นไขของสายการบนิดงักล่าว 

การเชค็อนิตัว๋เดนิทางทีเ่คาน์เตอรส์ายการบนิ  เงือ่นไข 
• เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บรกิารก่อนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชัว่โมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บรกิารก่อนเวลาออก

เดนิทาง  (90) นาท ี ผูโ้ดยสารจ าเป็นต้องด าเนินการให้เรยีบรอ้ยภายในระยะเวลาทีไ่ดร้ะบุไว ้ทัง้นี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ  
สายการบนิสงวนสทิธใินการปฏเิสธการเดนิทาง โดยไม่มกีารคนืเงนิค่า โดยสารทีท่่านไดช้ าระไปแลว้  

• ไม่แสดงตนหรอืยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบนิ 
• ไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ช ารุดไม่สมบูรณ์จดัว่าเป็นเอกสารที่ไม่

ถูกตอ้ง)  
• ส าหรบัท่านต้องมตีราอนุญาตเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ (วซี่า) ซึ่งจ าเป็นต่อการเดนิทางไปยงัสถานทีต่่างๆ   

หรอื  เอกสารการเจง้เขา้แจง้ออก   หรอื  เอกสารดา้นการท างาน Work Permit 
• กระท าการประทุษรา้ยแก่พนักงานของสายการบนิ หรอืก่อใหเ้กดิความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอรข์องสายการบนิ หรอืดู

หมิน่ เหยยีดหยามพนกังานของสายการบนิไม่ว่าโดยการกระท าหรอืโดยวาจา 
• หากรฐับาลหรอืหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางหรอืขึน้เครื่องบนิ 
• หากสายการบนิเหน็ควรว่าไม่สมควรแก่การเดนิทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรอืมลีกัษณะอาการทีเ่ป็นอนัตรายอย่าง

เห็นได้ชัดในทางการแพทย์ และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทาง
การแพทย ์หรอืเงือ่นไขทางการแพทยข์องท่านอาจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอื่น 

 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และ ซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไขกบัทางสายการบินและทางผู้จดัปลายทางเกาหลี จึงไม่มี
การคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดใด  

*กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ* (ถา้ม)ี 
*ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม ค่าวซี่า และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

การคืนเงินทุกกรณี ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง จะต้องอเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงนิคนืทีท่ าการของผู้

จดัอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรบัเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบ

อ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ  และหน้าสมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น   

- กรณีลูกคา้ถูกกรมแรงงานไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกนอกประเทศไทย หรอื เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง
เกาหล ี( ต.ม เกาหล ี) ปฎเิสธการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี เนื่องดว้ยดุลพนิิจของเจา้หน้าที ่ทางบรษิทัฯ ไม่
สามารถคนืค่าทวัรไ์ด ้เนื่องจากค่าใชจ่้ายต่างๆมกีารจ่ายขาดไปหมดแลว้  

 *ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม ค่าวซี่า และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
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ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการเดนิทางทอ่งเทีย่วกบัเรา 
• จัดให้เฉพาะลูกค้าท่ีประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการ

ใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบรษิทัจะคดิค่าดำเนนิการในการแยกท่องเที่ยวเอง 
250USD  (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติ
หรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ทำหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแต่ละวันแล้ว ไม่เป็นเหตุที่ทางผู้จัด จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใด  

• ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจำตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 
หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้าง
ความสุขแก่คณะผู้เดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว  

• การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ รายการท่องเที่ยว เมนูอาหาร โรงแรมที่พัก รถทัวร์ในแต่ละวันที่
ได้จัดเตรียมไว้ (ทั้งช่วงนำเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปให้
ตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกล้กันมากที่สุด 

• ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพย์สิน
หรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสาย
การบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น  โดยจะปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและข้อจำกัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ  ที่จะส่งผลทำให้
เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่า
เสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น   ขอให้ทรา บว่า  ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะ
ประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน  

• มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
เท่านั้น     

• ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทำท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นต้น 

• ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผู้จัดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน   เห็นว่า
ผู้โดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติ
ตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าท่ี (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึง
การยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ 

• การช้อปปิ้งการเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่คนไทยชื่น
ชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้งยังสถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ  และ ทางผู้
จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกการซื้อของท่าน 

• กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบินมี
กำหนดการจำกัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ) ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ซึ่ง
ลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเป๋าเดินทาง
ลูกค้า ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของผู้จัดเป็นที่สิ้นสุด 
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** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษทัฯ จะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

ของบริษทัฯ ท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด** 
 

**ลงทะเบียนในครบ 2 ขัน้ตอนก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้** 
❖ ขัน้ตอนท่ี 1 ลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ผู้จดัลงทะเบียนให้ 
❖ ขัน้ตอนท่ี 2 ลงทะเบียน Q-CODE  

 
เอกสารประกอบการลงทะเบียน K-ETA  เฉพาะพาสสปอต์ไทยเท่านัน้!! 

ผู้เดินทางเข้าประเทศเกาหลีจะต้องได้รบัวคัซีนครบโดสแล้ว  
ผู้เดินทางต้องได้รบัวคัซีนท่ีรบัรองโดย WHO 2 เขม็ ครบโดสไปแล้ว 14 วนั (สามารถเดินทางได้ในวนัท่ี 15) แต่
ไม่เกิน 180 วัน (1 เข็มส าหรับผู้ ท่ีได้รบัวัคซีน  Johnson & Johnson) หรือผู้ ท่ี ได้รับวัคซีน 3 เข็ม ** Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Sinopharm(Beijing), Sinovac, Covishield, Covaxin, 
Covovax สามารถเข้าไปท่องเท่ียวเกาหลีใต้ได้ **ผู้ท่ีได้รบัการฉีดวคัซีนสองชนิดท่ีแตกต่างกนัจะถือว่าได้รบัการ
ฉีดวคัซีนครบถ้วน** 

เตรียมพาสปอรต์และรปูถ่าย เพ่ือลงระบบ K-ETA 
 

ตวัอย่างการแสกนหน้าส าเนาพาสปอรต์ ตวัอย่างการแสกนรปูถ่ายสีฉากหลงัเป็นสีขาว 

 
 

อา้งองิขอ้มลูภาพจาก  www.k-eta.go.kr 

ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย  
ขัน้ตอนท่ี 1 ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทางผู้จ ัดด าเนินการ
ลงทะเบียนให้) ผู้เดินทางน าส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียน K-ETA **  ทัง้น้ีจะต้องท าการส่งข้อมูลข้อ 1-3 มา



หน้า | 21 

ให้ทางบริษทัเพื่อท าการลงทะเบียน K-ETA อย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง (แนะน า) ถึงแม้ว่าระบบจะแจ้งว่า
ล่วงหน้า 24 ชัว่โมง ** 

1. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกท่ีมีรูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟส์เป็นรูปภาพ (รูปถ่ายจากมือถือไม่
สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และมีหน้าว่างไม่ต า่กว่า 
2 หน้า 

2. รูปถ่ายสีฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านัน้ ขนาด 1.5 x 2 น้ิว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน โดยสแกนไฟส์เป็น
รปูภาพ หน้าตรง เปิดหน้าผาก  เปิดใบห ู ไม่สวมใส่เคร่ืองประดบั  ไม่ใส่เสื้อสีขาวถ่ายรปู  ไม่สวมแว่นตา 

3. น าส่งแบบสอบถามข้อมูลเพื่อการกรอกลงทะเบียน K-ETA ตามความเป็นจริง และกอรกข้อมูลทุกข้อ
โดยละเอียด 

4. ส าเนาสูติบตัร  เฉพาะผู้เดินทางอายุต า่กว่า 18 ปี 
 

หมายเหตุ:  กรณีผู้เดินทางมีลงทะเบียนอนุมตัิในระบบ K-ETA และยงัมีผลบังคบัใช้ได้อยู่ (ปกติ 2 ปี ทุกครัง้ที่เดิน
ทางเขา้เกาหล ีต้องท าการเปลีย่นที่อยู่หรอืจุดประสงคก์ารเขา้ โดยแก้ไขในระบบ K-ETA ตรงแก้ไขขอ้มูล )  หากท่านมี
การเปลีย่นแปลงขอ้มลูเดมิ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ท่านจะตอ้งด าเนินการลงใหม่ในระบบ  
K-ETA ก่อนการเดินทาง พร้อมเสยีค่าธรรมเนียม ผู้จดัจะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายหรอืค่าเสยีหายใด หากท่านถูกปฎิเส
ธการออกบตัรโดยสารหรอืการเขา้ประเทศเกาหลใีต ้

 

ขัน้ตอนท่ี 2 ลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense)  
1. เอกสารรับรองการฉีดวัค ซีนครบ ถ้วน  มากกว่า 14 วัน เดินทาง Vaccinated Certificate และ 

International Vaccinated Certificate)   
2. ผู้เดินทางจ าเป็นต้องตรวจยืนยนัว่าไม่เป็นโรค COVID-19 ด้วยวิธี แบบ Antigen Test Kit (ATK) เป็น

เวลาไม่เกิน 24 ชม. ก่อนเดินทางถึงเกาหลี จากหน่วยงานท่ีรองรบัเท่านัน้ โดยในเอกสารใบรบัรองผล
การตรวจ (ภาษาอังกฤษ) ต้องระบุ ช่ือ-นามสกุล วนัเดือนปีเกิด ท่ีตรงตามหน้าพาสปอร์ต (ห้ามผิด
แม้แต่หน่ึงตัวอักษรหรือตัวเลข) ในการยืนยนัผล โดยระบุว่า  “NEGATIVE” หรือ “NOT DETECTED” 
เท่านัน้ ถ้าเอกสารระบุว่า “INVALID” ไม่สามารถใช้ได้  และน ามาใช้ในการเชค็อินบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
ณ เคาท์เตอรส์ายการบิน 

3. เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี / ตัง้ครรภ์ / ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ท่ียงัไม่ได้รบัการฉีดวคัซีน จะต้องเดินทางพร้อม
ผู้ปกครองท่ีฉีดวคัซีนครบ และต้องมีใบรบัรองผลตรวจเช่ือ COVID-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) 
เป็นเวลาไม่เกิน 24 ชม.  

4. ผู้ท่ีเคยได้รบัเชื้อ COVID-19 และหายจากโควิดแล้ว จะต้องมีเอกสารใบรบัรองท่ีระบุผลว่าไม่พบเชื้อ 
COVID-19 และใบรบัรองต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน (นับตัง้แต่วนัท่ีออกจากโรงพยาบาลจนถึง ณ วนั
เดินทาง) โดยเอกสารต้องเป็นภาษาองักฤษ 
 

**ทัง้น้ีผู้เดินทางจะต้องท าการส่งข้อมูลข้อ 1 มาให้ทางบริษทั 
ในรปูแบบไฟส ์PDF 14 วนัก่อนเดินทาง 

และข้อ 2 มาให้ทางบริษทัในรปูแบบไฟส ์PDF เพ่ือท าการลงทะเบียน Q CODE 24 ชัว่โมง 
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ก่อนการเดินทาง** 
 
หมายเหตุ  :   เงื่อนไขและข้อปฏิบติัเก่ียวกบัการกกัตวัและการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทยและ
สาธารณรฐัเกาหลี สามารถปรบัเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัหน่วยงานของแต่ละประเทศ ทาง
บริษทัฯจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ 
 
 

**หากมีประวติัการเดินทางต่างประเทศ หรือติดเชื้อโควิคและหายแล้ว โปรดแจ้งก่อนจอง เพื่อเชค็เงื่อนไข* 
 

 

ข้อมูลส าคญัเก่ียวกบัการยื่นลงทะเบียน K-ETA ท่ีท่านควรทราบ 
1. หลงัจากท าการยื่นลงทะเบยีนเรียบร้อยแลว้ ผลการลงทะเบยีนแบ่งออกเป็น 2 แบบดงัน้ี 
        แบบท่ี 1 Approved หมายถึง ผ่านการลงทะเบียน (มอีายุการใช้งานได้ 2 ปี ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ โดยแต่ละครัง้พ านักได้ไม่

เกิน 90 วนั) แบบท่ี 2 Not Approved or Disapproved หมายถึง ไม่ผ่านการลงทะเบยีน ไมส่ามารถออกเดินทางได้ตัง้แต่
ประเทศต้นทาง  

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน เน่ืองจากการพิจารณาเป็นไปตามเง่ือนไขหรือกฏหมาย
ของประเทศนัน้ๆ โดยทางทีมเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้ตดัสินช้ีขาด ทางผู้จดัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

 

 

แบบสอบถามข้อมูลเพื่อการกรอกลงทะเบียน K-ETA 
ทุกท่านกรุณากรอกขอ้มลูทุกขอ้โดยละเอยีดและเป็นจรงิ 

ท่านเคยมปีระวตั ิท าผดิกฎหมายในเกาหลมีัย้ค่ะ     ถ้าเคย ! โปรดอย่าสมคัรลงระบบทะเบยีน K-ETA 
โปรดทราบ ! การลงทะเบยีนของอนุมตัเิขา้เกาหลผี่านระบบ K-ETA เป็นเพยีงแค่ตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้ในการขอเขา้

เกาหล ี
ไม่ไดก้ารการนัตยีนืยนัการเขา้ประเทศเกาหลใีตไ้ด ้100% ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของตม.เกาหลเีมื่อเดนิทางถงึประเทศ

เกาหลใีต ้
ท่านถอืสญัชาตอิื่นเพิม่เตมิ นอกจากสญัชาตไิทยหรอืไม่          ใช่         ไม่ใช่  ถา้ใช ้โปรดระบุสญัชาติ 
 

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

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

2. วนั-เดอืน-ปี เกดิ ...................................................... 3.  เพศ             ชาย           หญงิ 

4. สถานภาพ   โสด     สมรส         หยา่         หมา้ย          แยกกนัอยู่          มบีุตรร่วมกนั 

5. เบอรโ์ทรศพัท์มอืถอื (ไทย) ........................................ *หากไม่มเีบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื โปรดระบุเบอรม์อืถอืทีส่ะดวก 

6. อเีมล.์........................................................................................... 

7. อาชพีปัจจุบนั โปรดระบุอาชพีอย่างชดัเจน เช่น เจา้ของบรษิทั ผูบ้รหิาร นกัเรยีน พนกังาน แม่บา้น เกษยีณอายุ 

อาชพีอสิระ ศลิปิน ดารา นักรอ้ง เทรดเดอร ์กรรมการบรษิทั ผูจ้ดัการ ขา้ราชการ .............................................. 

8. เงนิเดอืน โปรดเลอืก        ต ่ากว่า 200$        200-700$        700-1,300$        1,300-2,100$        2,100$ 
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9. ชื่อบรษิทัทีท่ างาน โปรดระบุอย่างชดัเจน 

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

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

11. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศเกาหลใีต้              ไม่เคย           เคย ......................... ครัง้ 

จุดประสงคใ์นการเดนิทางเพือ่           ท่องเทีย่ว         อื่นๆ (โปรดระบุ) 

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

12. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ประเทศเกาหล ีในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา            ไม่เคย 

             เคย ..................... ครัง้ ประเทศ (กรณีหลายประเทศ) ประเทศทีเ่ดนิทางล่าสุด

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

      จุดประสงคใ์นการเดนิทางเพือ่

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

13. มผีูเ้ดนิทางเขา้เกาหลดีว้ยหรอืไม่             ไม่ม ี

             ม ีจ านวน............. ท่าน  โปรดระบุชื่อ-นามสกุล และ วนัเดอืนปีเกดิ (สงูสุด 9 ท่าน) 
 

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

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

**ส าคญั!! บรษิัทฯ จะลงทะเบียนตามข้อมูลและเอกสารที่ผู้เดินทางส่งมาและระบุแจ้งเท่านัน้ หากผู้เดินทางแจ้งขอ้มูล
ผดิพลาดหรอืบดิเบอืนจากขอ้เทจ็จรงิ ถอืเป็นเรื่องต้องห้าม ซึ่งอาจส่งผลต่อการลงโทษและการอนุมตัเิดนิทางเขา้เมอืง 
ตามกฎหมายและระเบยีบการของสาธารณรฐัเกาหลใีต ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิจ์ะไม่รบัผดิชอบทุกกรณี 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

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