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BBuussaann  PPoohhaanngg  
HHoommeettoowwnn  cchhaa  cchhaa  cchhaa  

ปซูาน 5 วนั 3 คืน ตามรอยซีร่ียด์งั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า | 2 

วนัแรก   สนามบินสวุรรณภมิู  กรงุเทพฯ 
“ พาสปอรต์ตวัจริงถือติดตวัมาในวนัเดินทางด้วยนะคะ ” 

หวัหน้าทวัรแ์ละเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรบัอ านวยความสะดวก 
กรณีผูโ้ดยสารไมไ่ดม้าเชก็อนิ และไมไ่ดท้ าการยกเลกิการจองก่อนเวลาปิดเคาน์เตอรเ์ชก็อนิ 

หรอืไมไ่ดม้าขึน้เครื่องหลงัจากเชก็อนิเรยีบรอ้ยแลว้ สายการบนิอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมกบัผูโ้ดยสาร 
ผูโ้ดยสารขาออก หน้าเคาน์เตอร ์ สายการบิน ประตูทางเข้า  

เวลา 22.00 น. F Jeju Air 3 
 

ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตารางการบนิของสายการบนิตามทีไ่ดอ้นุมตัิ 
น ้าหนกักระเป๋าใตท้อ้งเครื่อง 15 กโิลกรมั ถอืขึน้เครื่อง 10 กโิลกรมั 

(ไม่มบีรกิารอาหารบนเครื่อง) 

วนัท่ีสอง   สนามบินกิมแฮ – โพฮงัสเปซวอลก์ – ตามรอยซีรี่ย ์Hometown cha cha cha  
 

สายการบิน BKK-PUS เวลาออก เวลาถึง 
Jeju Air 7C2252 01.10 am 08.35 am 

 

ท่านตอ้งสวมหน้ากากระหว่างนัง่โดยสารบนเครื่องบนิ เพือ่ความปลอดภยัของผูโ้ดยสารและลูกเรอื 
ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหส้วมหน้ากากทีม่วีาลว์หายใจ 

 
เชา้ ถงึปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่กาหลใีต ้เรว็กว่า
ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบัเวลาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมอืง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
บริการอาหารเช้า (1) 

อาหารทอ้งถิน่เกาหล ี
 

น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมืองโพฮงั จากนัน้น าท่านไปยงั“โพฮงัสเปซวอลก์” สกายวอรค์ ลมืการเดนิสะพานแบบเดมิๆ
ไปไดเ้ลยเพราะทีน่ี่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาตัง้แต่ดไีซน์ทีป่ระหนึ่งงานศลิป์คลา้ยกบัรางรถไฟเหาะ แถมยงัเป็น
สกายวอรค์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศเกาหลใีตอ้กีดว้ย 
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อาหารกลางวนั (2) 

อาหารท้องถ่ิน 

 
น าท่านไป ตามรอยซีรียจ์ุดถ่ายท าหลกัของเรื่อง Hometown Cha ChaCha ทีต่ลาดชองฮาวถิชีวีติของชาว
บา้นเมอืงโพฮงัซึง่ทีต่ลาดจะมรีา้นขายอุปกรณ์ตกปลารา้นอาหารรา้นซุปเปอรโ์พราอนุสาวรยีป์ลาหมกึและรา้นกาแฟ
ซึง่ใครไดด้เูรื่องนี้กจ็ะจ าฉากเหล่านี้ทีเ่หน็ในซรียีไ์ดแ้น่นอนปัจจุบันกจ็ะมนีกัท่องเทีย่วแวะเวยีนมาถ่ายรูปเชคอนิตาม
รอยพระนางในเรื่องกนัมากมายพาท่านชม ววิชายทะเลวอลโพ ชายหาดทีพ่ระเอกนางเอกเจอกนัครัง้แรกในเรื่อง 
Hometown Cha ChaCha เป็นอกีหนึ่งฉากสถานทีถ่่ายท าและเป็นจุดทีห่ลายๆคนตอ้งมาตามรอยมาถ่ายรปูกบั
พระจนัทรเ์สีย้วและยงัสามารถเดนิเล่นสดูอากาศบรสิุทธ์รมิชายทะเลไดอ้กีดว้ยพาท่านเทีย่วชม สะพานรปูสมอเรอือกิา
รโีพฮงัทีท่อดออกไปกลางทะเลเป็นจุดชมววิยอดฮติทีใ่ครมาเทีย่วโพฮงัตอ้ง แวะมาเชคอนิสะพานน้ีมรีูปร่างทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ของเมอืงนี้ซึง่อาชพีหลกัจะเป็นอาชพีประมงน ้าทะเลสฟ้ีาสวยและใสมากประภาคารดแีดงสดอยู่ตรงกลาง
ถ่ายรูปตดักบัสทีอ้งฟ้าสวยงามมากๆ ท่านจะไดเ้หน็ววิทัง้ซา้ยขวาและกลางทะเลหรอืจะลงไปเดนิเล่นตรงชายหาดกไ็ด้
อกีดว้ยพาท่านมาเชคอนิถ่ายรปู คลนิิกหมอฟันของคุณหมอยุน นางเอกในเรื่องHometown Cha ChaCha เป็น
โลเคชัน่ในการถ่ายซรียีเ์รื่องนี้นัน่เองซึ่งคลนีิคหนัหน้าออกทะเลทีม่วีวิทะเลทีส่วยมากๆ เงยีบสงบถอืว่าเป็นคลนีิคใน
ฝันของหมอหลายๆ คนเลยทเีดยีว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารเยน็ (3) 
รบัประทานอาหารทอ้งถิน่ Jimdak ไก่ผดัซอสถัว่เหลอืง ใสเ่สน้มนัฝรัง่เหนียวนุ่ม แครอท มนัฝรัง่ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวย 

 
ได้เวลาสมควร 

เชค็อินโรงแรมท่ีพกั Toyoko-inn 3* หรอืเทียบเท่า 
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วนัท่ีสาม     ปซูาน – ชงโดคลาวดว์อลค์เวย ์- สะพานชมวิวทะเล ปซูาน 
เชา้    รบัประทานอาหารเช้า ท่ี ห้องอาหารโรงแรม (4) 
 
 

จากนั้นน าท่านไปชม  “น ้ ำมนัสนเข็มแดง”  RED PINE สมุนไพรชื่อดังที่ได้รับความนิยมมากเพราะมีสรรพคุณช่วยลด

ระดับน า้ตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ล้างสารพิษหรือดีทอ็กซ์ เลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียน

ของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผูป่้วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเสน้เลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง 

ไขขอ้เสื่อม  
 
น าท่าน ซมสะพานชงโดคลาวดว์อลค์เวย ์(Songdo Cloud Walkway) เป็นเสน้ทางเดนิทีเ่ป็นสะพาน ทีม่รีูปร่าง
โคง้คลา้ยกบัมงักร ทอดยาวเหนือน ้าทะเล บรเิวณรมิชายหาดซงโด (Songdo Beach) ซึง่เป็นชายหาดสาธารณะแห่ง
แรก ของประเทศเกาหลใีต้ อยู่ทางดา้นตะวนัตก ของเมอืงปซูาน (Busan) ทางเดนิแห่งนี้มจุีดเริม่ตน้กลางทอ้งทะเลสี
ฟ้า ทีเ่ป็นจุดชมววิทีส่วยงามของทอ้งทะเล ทีม่ฉีากประกอบสสีนัสดใส ของซงโดเคเบลิคารม์ารนี (Songdo Marine 
Cable Car) ทีก่ าลงัเคลื่อนผ่านทอ้งฟ้า และประภาคารสขีาว กลางทอ้งทะเลสฟ้ีาคราม โดยทางเดนิมคีวามกวา้ง 2.3 
เมตร และมคีวามยาวกว่า 396 เมตร ทีท่อดยาวเป็นรปูร่างคลา้ยมงักร ผ่านเกาะเต่าซงโด (Songdo Turtle Island) 
และไปสิน้สุดทีบ่รเิวณรมิ ชายหาดซงโด (Songdo Beach) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารกลางวนั (5) 

รบัประทานอาหารท้องถ่ิน บะหมี่เยน็ ปูซาน 
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น าท่านถงึ Songdo Yonggung Suspension Bridge สะพานววิทะเล ปซูาน สะพานชมววิแห่งนี้ เปิดตวัครัง้แรกใน
วนัที ่4 มถิุนายน ค.ศ. 2020 : เริม่ตน้จาก สวนสาธารณะอมันัม เชื่อมต่อไปยงั เกาะทงซอม ตวัสะพานมคีวามยาว 
127.1 เมตร กวา้ง 1 เมตร (ก่อนถงึสะพาน มบีนัไดขึน้ลง)  
 

 
 

น าท่านชอ้ปป้ิงของพืน้เมอืงทีต่ลาด Bupyeong (Kkangtong) Market ตลาดบูพยอง เป็นตลาดทีม่ชีื่อเสยีงอกีแห่ง
หนึ่งในปูซาน นกัท่องเทีย่วนิยมกนัมาก คกึคกัสุดๆ ทีน่ี่ไม่ไดม้ดีเีพยีงแค่เสือ้ผา้ เครื่องประดบัเท่านัน้ แต่ยงัมอีาหาร
พืน้บา้นเกาหล ีทีอ่ร่อยและราคาไม่แพง รวมถงึสนิคา้น าเขา้จากต่างประเทศ ในราคาสบายกระเป๋า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารค า่ (6) 
เมนูขา้วตม้ตน้ต าหรบัปูซาน! ‘แดจิกุ๊กบบั’ เป็นเมนูทีด่เูหมอืนจะธรรมดาแต่ะรสชาตอิร่อยล ้าเกนิบรรยาย ขา้วหุงสุก

ก าลงัดใีนซุปรอ้นๆ จากกระดกูหม ูเคีย่วจนหอมกรุ่นหวานกระดกู  

 
ได้เวลาสมควร 

หลงัอาหารค า่ พาท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 
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วนัท่ีส่ี  ศนูยเ์ครื่องส าอาง – หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน – อทุยานธรรมชาติแทจงแด –  
           The bay 101 - Haeundae Night Marke 

เช้า  รบัประทานอาหาร ท่ีห้องอาหารโรงแรม (7) 
 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง “เครื่องส าอางปลอดภาษ”ี COSMETIC SHOP เครื่องส าอางขึน้ชื่อของเกาหล ีอาท ิโบทอ็ก
หน้าเดก็ หน้ากาก LED ช่วยพืน้ฟูสภาพผวิ, SNAIL CREAM (ครมีหอยทาก) , ครมีบ ารุงต่างๆ , CC ครมี ซึง่ราคา
ถูกกว่าทีเ่มอืงไทยเกอืบเท่าตวั และบางผลติภณัฑย์งัไม่มขีายในไทย 
 
จากนัน้น าท่านถงึ หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน (Busan Gamcheon Culture Village) เป็นหมู่บา้นทีเ่กดิจากการตัง้
รกราก ยา้ยถิน่ฐานของชาวเกาหล ีซึง่หนีภยัจากสงครามเกาหล ีในระหว่างปี ค.ศ. 1950 -1953 และอาศยัอยู่จนถงึ
ปัจจุบนั อยู่ทีเ่มอืงปซูาน (Busan หมู่บา้นแห่งนี้ นบัเป็นสถานทีท่ีเ่กบ็รกัษา และด ารงไวซ้ึง่ประวตัคิวามเป็นมา ของ
เมอืงปซูาน (Busan) และเป็นสว่นหน่ึงของประวตัศิาสตรส์มยัใหม่ ของประเทศเกาหลใีต ้ดว้ยลกัษณะการสรา้ง
บา้นเรอืนผ่านถนนทุกสาย ทีเ่รยีงรายไปตามแนวภูเขา จนเป็นขัน้บนัไดทีเ่ป็นระเบยีบ และดสูวยงามแปลกตา ไปกบั
สสีนัทีส่ลบัไปมาของตวับา้นและหลงัคา จงึกลายเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของหมู่บา้นแห่งนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารกลางวนั (8) 

รบัประทานอาหารทอ้งถิน่ ปลาหมึกผดัเผด็ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวย 

 
น าท่านถงึ แทจงแด Taejongdae แทจงแดเป็นอุทยานธรรมชาตขิองเมอืงปูซาน ประเทศเกาหลใีต ้โดยมหีน้าผาอนั
งดงามทีห่นัหน้าออกสูท่ะเลเปิดทางตอนใตสุ้ดของเกาะยองโด-กู เป็นสถานทีท่่องเทีย่วของปซูาน ทีม่ตีน้ไมเ้ขยีวชอุ่ม
ตลอดปี และสิง่อ านวยความสะดวกหลายอย่าง ส าหรบันักท่องเทีย่ว เช่น หอดดูาว สวนสนุก ประภาคาร ท่าเรอืส าราญ 
ว่ากนัว่าชื่อนี้มาจากพระเจา้แทจง มูยอล (604 - 661) กษตัรยิอ์งคท์ี ่29 แห่งอาณาจกัรซลิลาผูช้อบฝึกยงิธนูทีน่ัน่ หลงั 
จากการรวมสามก๊กของเกาหลเีขา้ดว้ยกนั แทจงแดถูกก าหนดใหเ้ป็นอนุสาวรยี ์28 แห่งปซูาน พรอ้มกบัเกาะโอยุคโด 
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 หลงัจากนัน้ น าท่านถึง The bay 101 เป็นจุดทีม่คีาเฟ่ รา้นอาหาร และรา้นนัง่ชลิอยู่หลายรา้น แต่ไฮไลทข์องทีน่ี่คอื
ววิตกึสงูทีแ่สงไฟของแต่ละหอ้งตกลงมาสะทอ้นกบัพืน้น ้าดา้นล่าง บอกเลยว่าสวยมากกกกก เลยท าใหท้ีน่ี่กลายเป็น
แลนดม์ารค์ส าหรบัใหห้นุ่มสาวมาถ่ายแสงสยีามค ่าคนืของเมอืงปซูาน โรแมนตกิสุด  

 
จากนัน้ น าท่านสูต่ลาด Haeundae Traditional Market เป็นถนนเลก็ๆ ทีม่รีา้นอาหารเปิดขายกนัตัง้แต่เชา้เรื่อยไป 
จนถงึเทีย่งคนื เสน่หข์องตลาดนี้เริม่เปิดตัง้แต่ 9 โมงเชา้ เรื่อยไปจนถงึ 4 ทุ่ม รา้นอาหารเชา้จะขายของทอด โอเดง้
เสยีบไม ้ขา้วห่อสาหร่าย และต๊อกโบก ีมทีัง้อาหารสด และรา้นอาหาร รอตอ้นรบันกัท่องเทีย่ว 
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อิสระอาหารเยน็ ให้ท่านได้เดินเล่น ช้อปป้ิง ตามอธัยาศยั 

หลงัจบรายการท่องเท่ียว  พาท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 
 

วนัท่ีห้า    ศนูยฮ์อ๊กเกนามู - สมุนไพรโสม – ลอ็ตเต้ด้ิวต้ีฟรี - ไชน่าทาวน์ ปซูาน - สนามบิน
สวุรรณภมิู 
เชา้    รบัประทานอาหารเช้า ท่ี ห้องอาหารโรงแรม(9)  พร้อมอ าลาท่ีพกั  
 
น าท่านรู้จกั และเข้าใจ ศนูยฮ์อ๊กเกต็นามู ตน้ไมฮ้๊อกเกต็นามชูนิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจาก
มลภาวะและระดบัสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธุฮ์๊อกเกต็นี้..ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมน ามารบัประทาน
เพือ่ช่วยดแูลตบัให้สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรค ตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สาร
ตกคา้งจากอาหารและยา   
 
จากนัน้น าท่านรูจ้กัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ทีช่่วยเสรมิสรา้งความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด 
ช่วยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละก าลงัโดยสว่นรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็ โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก 
 
น าท่านเลือกซ้ือสินค้าดิวต้ีฟรี Lotte Dutyfree  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 (10) 

จาจงัเมียน หรอืบะหมีห่น้าด า ซึง่ไดร้บัความนิยมในเกาหลแีละเกอืบทุกรา้นอาหารจนีในเกาหล ี
 
น าท่าน เดนิเล่นไชน่าทาวน์เมอืงปซูาน Busan China Town หรอืทีรู่จ้กักนัว่าถนนเซีย่งไฮ ้ก่อตัง้ขึ้นปี ค.ศ. 1884 ซึง่
เป็นปีทีม่กีารสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศเกาหลแีละประเทศจนี โดยยกพืน้ทีบ่รเิวณนี้ใหเ้ป็นชุมชนของคนจนี มี
การสรา้งโรงเรยีนจนี และคณะกรรมการของชุมชนขึน้ทีน่ี่ดว้ย รวมทัง้ซุ้มประตูทางเขา้เอาไวด้ว้ย ไชน่าทาวน์ของ
เมอืงปซูานกจ็ะคลา้ยๆกบัทีป่ระเทศอื่นๆ คอืจะมรีา้นอาหารจนีเยอะแยะมากมาย ตลอดจนรา้นขายของจากประเทศ
จนี จงึเป็นอกีแหล่งท่องเทีย่วของเมอืงไปดว้ย 
 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ 

เสน้ทางบนิระหว่างประเทศไทยและเกาหลใีชเ้วลาบนิประมาณ 5.40 ช.ม. 
(เวลาทีไ่ทยชา้กว่าเกาหลใีต้ 2 ชัว่โมง) 

 



หน้า | 9 

สายการบิน PUS-BKK เวลาออก เวลาถึง 
Jeju Air 7C2252 19.30 23.40 

น ้าหนกักระเป๋าใตท้อ้งเครื่อง 15 กโิลกรมั ถอืขึน้เครื่อง 10 กโิลกรมั 
(ไม่มบีรกิารอาหารบนเครื่อง) 

23.59 น.      เดนิทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

รายการเดนิทางครัง้นี้ขอเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เน่ืองจากสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจร ช่วงฤดูกาล 
ช่วงเทศกาลของเมอืงต่างๆ  หรอืเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมเป็นต้น บรษิัทฯ จะปรบัเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นส าคญั บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระค่าทวัรใ์นลกัษณะ
เหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง กรมแรงงาน การกระท าทีส่่อไปในทางผดิ
กฎหมาย  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ ไม่รบัประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ ยวบางรายการ เป็นต้น  การ
บรกิารของรถประเภทน าเที่ยว คนขบัและเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้บรหิารเวลาของสถานที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ขดัต่อ
กฏหมายแรงงาน เรื่องจ านวนชัว่โมงเวลาการขบัรถ ไม่เกนิ 6-12 ชัว่โมงต่อวนั 

 
ขอขอบคุณทีม่าของภาพสวยๆจากสถานทีต่่างๆ ในกูลเกลิ 

และจากการท่องเทีย่วเกาหล ีภาพทัง้หมดทีแ่สดงใชเ้พือ่ประกอบความเขา้ใจในการน าเสนอ.. 
 

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

 
 

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

วนัเดินทาง 5 วนั 3 คืน จ านวนคน/กรุป๊ ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

10-14 ก.พ. 66 20+1 26,888 6,900 
17-21 ก.พ. 66 20+1 26,888 6,900 
19 -23  ก.พ. 66 20+1 27,888 6,900 
09-13 มี.ค. 66 20 +1 27,888 6,900 

             16-20 มี.ค. 66 20 +1 27,888 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* 
 *เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนัง่บนหน้าตกัของผู้ใหญ่ (คุณพ่อหรอืคุณแม่) โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อ
ผูใ้หญ่สองคนเท่านัน้ และหา้มมใิหน้ ารถเขน็เดก็ หรอืทีน่ัง่ส าหรบัเดก็ขึน้บนเครื่องบนิ จ านวนเดก็ทารกต่อเทีย่วบนิถูก
จ ากดัไวเ้พื่อความปลอดภยั และสายการบนิสามารถปฏเิสธการน าเดก็ทารกเดนิทางไปกบัท่าน ส่วนผูจ้ดั เราค านึงถงึ
ความปลอดภยัและเพื่อสรา้งความสุขแก่คณะผู้เดนิทาง จดัหอ้งพกั ผู้ใหญ่ 2 ท่าน+1เดก็ทารก   ทางทวัรไ์ม่มบีรกิาร
อาหารเดก็ทารก 
 
อตัราค่าบริการน้ีรวม   

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งต้น  (ตัว๋กรุ๊ป

ไม่สามารถUpgradeทีน่ัง่เป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได)้  

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 และค่าประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และกรณี

สมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรบัตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  
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5. การประกนัการเดินทาง บรษิัทฯได้จดัท าแผนประกนัภัยการเดินทางส าหรบัผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควดิ-19 

หรอือุบตัเิหตุต่างๆ ซึ่งเกดิขึ้นภายในวนัเดนิทาง และลูกค้าต้องท าการรกัษาในโรงพยาบาลที่ประกนัครอบคลุมการ

รกัษาเท่านัน้ (เขา้รบัรกัษาในรปูแบบอื่นๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 

6. ค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัตามรายการทวัร ์

7. ค่ารถปรบัอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.

ม./วนั) 

8. ลงทะเบยีน Q Code 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

2. ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

3. ค่าภาษทีุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  

4. ค่าภาษีน ้ามนัที่สายการบินเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯได้ออกตัว๋เครื่องบิน 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 ขออนุญาตเกบ็ที่สนามบนิ) ส าหรบัทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจชอง

ลูกคา้ 

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 และเอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีครบถ้วน Vaccinated Certificate และ International 

Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพรอ้ม) พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าค่าทวัร ์

- ค่าทวัร์ส่วนที่เหลอืช าระ 30 วนัก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษิทัฯจ าเป็นต้องออกตัว๋ก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทวัร์

สว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษิทัก าหนดแจง้เท่านัน้ 

-กรณีจองทวัร ์14 - 21 ก่อนวนัเดินทาง และยงัไม่ได้ลงทะเบียน K-ETA จะต้องช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน และ

หากก่อนวนัเดินทาง 14 วนั ไม่สามารถแสดงผล K-ETA ผ่านและมีความประสงคย์กเลิกการเดินทาง บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ายกเลิก 10,000 บาท  
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-กรณีจองทวัร ์7-14 ก่อนวนัเดินทางและยงัไม่ได้ลงทะเบียน K-ETA จะต้องช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวนและบริษทั
ฯ สงวนสิทธ์ิคืนค่าทวัรท์ุกกรณี 
เมื่อเจา้หน้าที่ไดร้บัขอ้มูลพรอ้มเงนิช าระแล้ว ทางเจา้หน้าที่จะจดัการน ารายชื่อพรอ้มขอ้มูลทัง้หมดไปท าการจอง ส่วนเกี่ยวขอ้งต่างๆ  

(ไม่สามารถปรบัเปลีย่นชื่อนามสกุลและผูเ้ดนิทางได)้ 

 

**ส าคญั** ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผู้เดนิทาง (จะต้องมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป -

กลบัและจ านวนหน้าหนังสอืเดนิทางต้องเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษิทั

มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

• ราคาส าหรบั 20 ท่านขึ้นไป การนัตีออกเดินทางพร้อมหวัหน้าทวัร ์
• หากต ่ากว่าก าหนด ต้องมกีารเปลีย่นแปลงราคา  หากผู้เดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามความประสงค ์
• สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึน้ของภาษีน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ คดิอตัรา ณ วนัที ่
07/09/22 
*สงวนสทิธใินเรื่องเทีย่วบนิและตารางบนิ ราคา และ รายการ เปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นได ้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

*กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบ
เที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมกีารเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่
นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น )  โปรดเข้าใจและ
รบัทราบว่า  ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 
 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดๆ จนท าให้คณะทวัรไ์ม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น ลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กะทนัหนั ทางสายการบนิเรยีกทีน่ัง่คนืด้วยเหตุผลของสายการบนิ ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคา

และช่วงเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ขอใหลู้กคา้ตระหนกัดวี่าเหตุการณ์ดงักล่าวถอืเป็นเหตุสุดวสิยัและเชื่อมัน่ว่าผูจ้ดัได้

พยายามอย่างสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้นี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆ กบับรษิทัฯ   หากลูกค้าประสงค์

รบัเงนิคนื ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิ 
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ตัว๋เครื่องบนิส าหรบัหมู่คณะ 

**ตัว๋เครื่องบินหมู่คณะ ไม่สามารถล๊อกที่นัง่ได้ ที่นัง่ที่ได้อาจจะไม่ได้นัง่ติดกัน และไม่สามารถเลือกแถวที่นัง่บน

เครื่องบนิได ้ซึง่เป็นไปตามระบบสุม่ภายในเงือ่นไขของสายการบนิดงักล่าว 

การเชค็อนิตัว๋เดนิทางทีเ่คาน์เตอรส์ายการบิน  เงือ่นไข 
• เคาน์เตอร์เชค็อนิจะเปิดให้บรกิารก่อนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชัว่โมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บรกิารก่อนเวลา
ออกเดนิทาง  (90) นาท ี ผู้โดยสารจ าเป็นต้องด าเนินการให้เรยีบรอ้ยภายในระยะเวลาทีไ่ดร้ะบุไว ้ทัง้นี้ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ  สายการบนิสงวนสทิธใินการปฏเิสธการเดนิทาง โดยไม่มกีารคนืเงนิค่า โดยสารทีท่่านไดช้ าระไปแลว้  
• ไม่แสดงตนหรอืยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบนิ 
• ไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดนิทางทีช่ ารุดไม่สมบูรณ์จดัว่าเป็นเอกสารที่
ไมถู่กตอ้ง)  
• ส าหรบัท่านต้องมตีราอนุญาตเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ (วซี่า) ซึง่จ าเป็นต่อการเดนิทางไปยงัสถานที่
ต่างๆ   หรอื  เอกสารการเจง้เขา้แจง้ออก   หรอื  เอกสารดา้นการท างาน Work Permit 
• กระท าการประทุษรา้ยแก่พนักงานของสายการบนิ หรอืก่อใหเ้กดิความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอรข์องสายการบนิ 
หรอืดหูมิน่ เหยยีดหยามพนกังานของสายการบนิไม่ว่าโดยการกระท าหรอืโดยวาจา 
• หากรฐับาลหรอืหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางหรอืขึน้เครื่องบนิ 
• หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็น
อนัตรายอย่างเห็นได้ชดัในทางการแพทย์ และ/หรอื  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดย
เหตุผลทางการแพทย ์หรอืเงือ่นไขทางการแพทยข์องท่านอาจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอื่น 
 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และ ซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไขกบัทางสายการบินและทางผู้จดัปลายทางเกาหลี จึง
ไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าบริการทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดใด  

*กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ* (ถา้ม)ี 
*ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน โรงแรม ค่าวซี่า และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
การคืนเงินทุกกรณี ผู้มชีื่อในเอกสารการจอง จะต้องอเีมลล์ หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงนิคนืที่ท าการ

ของผูจ้ดัอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ 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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ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเท่ียวกบัเรา 

• จดัให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านัน้  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่

สมคัรมาร่วมทวัรเ์พยีงเพื่อการใชต้ัว๋เครื่องบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทาง

บริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 250USD  (ก่อนซื้อทวัร์ จะต้องแจง้ความประสงค์ทีเ่ป็นจรงิ เพื่อทางผูจ้ดัจะ

ไดค้ดิค่าบรกิารทีเ่หมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรอืญาตหิรอืไปตดิต่อธุรกจิหรอืท่องเทีย่วอสิระ ท าหลงัจากทีร่ายการ

เสรจ็สิน้ในแต่ละวนัแลว้ ไม่เป็นเหตุทีท่างผูจ้ดั จะตดัการใหบ้รกิารท่านแต่อย่างใด  

• ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไม่ขายใหแ้ก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ หรอื มโีรคประจ าตวับางอย่าง หรอื ทอ้งอ่อนหรอืทอ้งแก่มาก 
หรอื มเีดก็อายุ 1-2 ปี หรอื คนพกิาร หรอื พระภกิษุสงฆ ์หรอื นักบวช (ก่อนซื้อทวัร์ จะต้องแจง้ เพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเรา
ค านึงถงึความปลอดภยัและเพื่อสรา้งความสุขแก่คณะผูเ้ดนิทาง)   
• ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัท่านผูเ้ดนิทางทีม่คีวามประสงค์จะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลใีต้เพื่อไปท างาน หรอืเพื่อการอื่นใดอนัมใิช่

การท่องเทีย่ว  

• การเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วในทุกการเดนิทางอาจเกดิการเปลี่ยนแปลง  ดงันี้ รายการท่องเทีย่ว เมนูอาหาร โรงแรม

ที่พกั รถทวัร์ในแต่ละวนัที่ได้จดัเตรยีมไว้ (ทัง้ช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจรงิ) ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงหรอื

ปรบัปรุง  โดยพยายามทีจ่ะตามรายการสรุปใหต้รงมากทีสุ่ด หรอืในระดบั หรอืในคุณภาพทีใ่กลก้นัมากทีสุ่ด 

• ขอสงวนสทิธิป์ฏิเสธความรบัผดิชอบค่าเสยีหายที่เกิดกบัชวีติ ร่างกาย การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบตัเิหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรพัย์สนิหรอือย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอื
ทางออ้ม  
• กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิ ( ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการ
เดนิทางมกีารเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชิงพาณิชย ์
หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นต้น  โดยจะปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้จ ากดัความรบัผดิชอบของแต่ละสายการบนิ )  บรษิัท
ขนส่ง  รถโดยสาร  เรอืบรกิาร หรอื หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร  ที่จะส่งผลท าให้เสยีเวลาหรอืยกเลกิรายการท่องเทีย่วทวัร์บางรายการ
หรอืทัง้หมด  ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้ค่าเสยีเวลา  ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ และ
ค่าใชจ้่ายทีบ่รษิทัจ่ายไปแล้ว เป็นตน้   ขอใหท้ราบว่า  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สงูสุดแก่
ลูกคา้ แต่จะไม่คนืเงนิ  
• มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้
มอี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้     
• ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจา่ยกบั
ตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง กรมแรงงาน  การกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ    ไม่รบัประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ 
เป็นตน้ 
• ขอความร่วมมอืในเรื่องความประพฤตขิองคนเดนิทางหากผูจ้ดัหรอืตวัแทนของประเทศทีท่่านไดเ้ดนิทางมา เดนิทางไปสู่ 
หรอืเดนิทางผ่าน  เห็นว่าผู้โดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อผูเ้ดนิทางอื่นๆ หรอืทรพัย์สนิ หรอืขดัขวางการปฏิบตัิ
หน้าที่ของเจา้หน้าที ่(ตวัแทน) หรอืไม่ปฏบิตัติามค าชี้แจงของเจา้หน้าที่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามทีเ่หน็สมควรเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤตดิงักล่าวด าเนินต่อไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร 
• การช้อปป้ิงการเลอืกซื้อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเทีย่วประเทศเกาหลใีต้ ซึ่ง
เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีค่นไทยชื่นชอบ   โปรแกรมทวัร์อาจจะมกีารรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานทีต่่างๆ โดยการเลอืกซื้อของทุกอย่าง
เป็นเรื่องการตดัสนิใจส่วนตวัเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบทุกการซื้อของท่าน 
• กระเป๋าลูกคา้ต้องยอมรบัในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลอืกซื้อประกนัเพิม่ เกี่ยวกบัสมัภาระ
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กระเป๋า เพราะสายการบนิมกี าหนดการจ ากดัความรบัผดิชอบต่อสมัภาระ) ทางทวัร์จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหาย สูญหาย ล่าชา้ 
อุบตัเิหตุ ทีเ่กดิจากกรณีใดๆ ทัง้สิ้น  ซึ่งลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกตทิุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรอื หวัหน้าทวัร์  ถงึแมจ้ะ
พยายามในการดแูลและระวงัเรื่องสมัภาระกระเป๋าเดนิทางลูกคา้ ผูร้่วมเดนิทางตกลงปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการเดนิทางนี้
ทุกประการและในกรณีมขีอ้พพิาท ใหถ้อืค าตดัสนิของผูจ้ดัเป็นทีส่ิ้นสุด 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้ว
จึงมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษทัฯ จะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ ของ

บริษทัฯ 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) 
แต่ไม่เกิน 180 วนั (1 เขม็ส าหรบัผู้ท่ีได้รบัวคัซีน Johnson & Johnson) หรือผู้ท่ีได้รบัวคัซีน 3 เขม็ ** Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Sinopharm(Beijing), Sinovac, Covishield, 
Covaxin, Covovax สามารถเข้าไปท่องเท่ียวเกาหลีใต้ได้ **ผู้ท่ีได้รบัการฉีดวคัซีนสองชนิดท่ีแตกต่างกนัจะ
ถือว่าได้รบัการฉีดวคัซีนครบถ้วน** 

เตรียมพาสปอรต์และรปูถ่าย เพ่ือลงระบบ K-ETA 
 

ตวัอย่างการแสกนหน้าส าเนาพาสปอรต์ ตวัอย่างการแสกนรปูถ่ายสีฉากหลงัเป็นสี
ขาว 
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อา้งองิขอ้มลูภาพจาก  www.k-eta.go.kr 

ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย  
ขัน้ตอนท่ี 1 ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทางผู้จดัด าเนินการ
ลงทะเบียนให้) ผู้เดินทางน าส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียน K-ETA **  ทัง้น้ีจะต้องท าการส่งข้อมูลข้อ 1-3 
มาให้ทางบริษัทเพื่อท าการลงทะเบียน K-ETA อย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง (แนะน า) ถึงแม้ว่าระบบ
จะแจ้งว่าล่วงหน้า 24 ชัว่โมง ** 
1. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกท่ีมรีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟส์เป็นรปูภาพ (รปูถ่ายจากมือถือไม่
สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และมีหน้าว่างไม่ต ่ากว่า 2 
หน้า 
2. รปูถ่ายสีฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านัน้ 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:  กรณีผู้เดินทางมลีงทะเบยีนอนุมตัใินระบบ K-ETA และยงัมผีลบงัคบัใช้ได้อยู่ (ปกต ิ2 ปี ทุกครัง้ที่เดิน
ทางเขา้เกาหล ีต้องท าการเปลีย่นทีอ่ยู่หรอืจุดประสงคก์ารเขา้ โดยแก้ไขในระบบ K-ETA ตรงแกไ้ขขอ้มูล )  หากท่าน
มกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูเดมิ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่หนงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ท่านจะตอ้งด าเนินการลงใหม่ในระบบ  
K-ETA ก่อนการเดนิทาง พรอ้มเสยีค่าธรรมเนียม ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายหรอืค่าเสยีหายใด หากท่านถูกปฎเิส
ธการออกบตัรโดยสารหรอืการเขา้ประเทศเกาหลใีต้ 
 

ขัน้ตอนท่ี 2 ลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense)  
1. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน 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 โดยในเอกสารใบรบัรองผลการ
ตรวจ (ภาษาองักฤษ) ต้องระบุ ช่ือ-นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด ท่ีตรงตามหน้าพาสปอรต์ (ห้ามผิดแม้แต่หน่ึง
ตวัอกัษรหรือตวัเลข) ในการยืนยนัผล โดยระบุว่า “NEGATIVE” หรือ “NOT DETECTED” เท่านัน้ ถ้าเอกสาร
ระบุว่า “INVALID” ไม่สามารถใช้ได้  และน ามาใช้ในการเชค็อินบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ เคาท์เตอรส์ายการ
บิน 
3. เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี / ตัง้ครรภ์ / ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ท่ียงัไม่ได้รบัการฉีดวคัซีน จะต้องเดินทาง
พร้อมผู้ปกครองท่ีฉีดวคัซีนครบ และต้องมีใบรบัรองผลตรวจเช่ือ  COVID-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) 
เป็นเวลาไม่เกิน 24 ชม.  
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4. ผู้ท่ีเคยได้รบัเชื้อ COVID-19 และหายจากโควิดแล้ว จะต้องมีเอกสารใบรบัรองท่ีระบุผลว่าไม่พบเชื้อ 
COVID-19 และใบรบัรองต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน (นับตัง้แต่วนัท่ีออกจากโรงพยาบาลจนถึง ณ วนัเดินทาง) 
โดยเอกสารต้องเป็นภาษาองักฤษ 

**ทัง้น้ีผู้เดินทางจะต้องท าการส่งข้อมูลข้อ 1 มาให้ทางบริษทั 
ในรปูแบบไฟส ์PDF 14 วนัก่อนเดินทาง 

และข้อ 2 มาให้ทางบริษทัในรปูแบบไฟส ์PDF เพ่ือท าการลงทะเบียน Q CODE 24 ชัว่โมง 
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 านักได้
ไม่เกิน 90 วนั) แบบท่ี 2 Not Approved or Disapproved หมายถึง ไม่ผา่นการลงทะเบยีน ไม่สามารถออกเดินทางได้ตัง้แต่
ประเทศต้นทาง  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน เน่ืองจากการพิจารณาเป็นไปตามเง่ือนไขหรือ
กฏหมายของประเทศนัน้ๆ โดยทางทีมเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้ตดัสินช้ีขาด ทางผู้จดัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
 

 
 
 

แบบสอบถามข้อมูลเพื่อการกรอกลงทะเบียน K-ETA 
ทุกท่านกรุณากรอกขอ้มลูทุกขอ้โดยละเอยีดและเป็นจรงิ 

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

เขา้เกาหล ี
ไม่ไดก้ารการนัตยีนืยนัการเขา้ประเทศเกาหลใีตไ้ด ้100% ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของตม.เกาหลเีมื่อเดนิทางถงึ

ประเทศเกาหลใีต ้
 

ท่านถอืสญัชาตอิื่นเพิม่เตมิ นอกจากสญัชาตไิทยหรอืไม่          ใช่         ไม่ใช่  ถา้ใช ้โปรดระบุสญัชาต ิ

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

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

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

4. สถานภาพ   โสด     สมรส         หย่า         หมา้ย          แยกกนัอยู่          มบีุตรร่วมกนั 

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

สะดวก 

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

7. อาชพีปัจจุบนั โปรดระบุอาชพีอย่างชดัเจน เช่น เจา้ของบรษิทั ผูบ้รหิาร นกัเรยีน พนกังาน แม่บา้น 

เกษยีณอายุ อาชพีอสิระ ศลิปิน ดารา นกัรอ้ง เทรดเดอร ์กรรมการบรษิทั ผู้จดัการ ขา้ราชการ 

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

8. เงนิเดอืน โปรดเลอืก        ต ่ากว่า 200$        200-700$        700-1,300$        1,300-2,100$        

2,100$ 

9. ชื่อบรษิทัทีท่ างาน โปรดระบุอย่างชดัเจน 

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

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

11. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศเกาหลใีต ้             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!! บรษิทัฯ จะลงทะเบยีนตามขอ้มูลและเอกสารทีผู่เ้ดนิทางส่งมาและระบุแจง้เท่านัน้ หากผูเ้ดนิทางแจง้ขอ้มูล
ผดิพลาดหรอืบดิเบอืนจากขอ้เทจ็จรงิ ถอืเป็นเรื่องตอ้งหา้ม ซึ่งอาจสง่ผลต่อการลงโทษและการอนุมตัเิดนิทางเขา้เมอืง 
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 

 

 
 

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

