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รหัสโปรแกรม : 26940 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)       

Korea Seoul Beauty 
เกาหล ี5 วนั 3 คนื โซล 3 คืน 

อสิระเมยีงดง พาทา่นทำสวย ในราคาทีพ่อใจ 
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วนัแรก   สนามบินสวุรรณภมิู  กรงุเทพฯ 
“ พาสปอรต์ตวัจริงถือติดตวัมาในวนัเดินทางด้วยนะคะ ” 

หวัหน้าทวัรแ์ละเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรบัอ านวยความสะดวก 
กรณีผูโ้ดยสารไมไ่ดม้าเชก็อนิ และไมไ่ดท้ าการยกเลกิการจองก่อนเวลาปิดเคาน์เตอรเ์ชก็อนิ 

หรอืไมไ่ดม้าขึน้เครื่องหลงัจากเชก็อนิเรยีบรอ้ยแลว้ สายการบนิอาจเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมกบัผูโ้ดยสาร 
ผู้โดยสารขาออก หน้าเคาน์เตอร ์ สายการบนิ ประตูทางเขา้  

เวลา 22.00 น. M Jeju Air 6 
 

ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตารางการบนิของสายการบนิตามทีไ่ดอ้นุมตัิ 
น ้าหนกักระเป๋าใตท้อ้งเครื่อง 15 กโิลกรมั ถอืขึน้เครื่อง 10 กโิลกรมั 

(ไม่มบีรกิารอาหารบนเครื่อง) 

วนัท่ีสอง สนามบินอินชอน – อนุสรณ์สงครามเกาหลี – โซลทาวเวอร ์- ตลาดกวางจงั 100 ปี  
ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต้ โดยเสน้ทางบนิระหว่างประเทศไทย และเกาหล ี(เวลาทีเ่กาหลใีตเ้รว็กว่าไทย 2 ชัว่โมง)  

 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง 
Jeju Air 7C2204 01.00am 08.40am 

 

ท่านตอ้งสวมหน้ากากระหว่างนัง่โดยสารบนเครื่องบนิ เพือ่ความปลอดภยัของผูโ้ดยสารและลูกเรอื 
ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหส้วมหน้ากากทีม่วีาลว์หายใจ 

 
เชา้ ICN Landing  ถงึท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต ้ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย
แลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่กาหลใีต ้เรว็กว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรบัเวลาของท่านเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) 
หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
บริการอาหารเช้า (1) 

อาหารทอ้งถิน่เกาหล ี
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พาท่านนัง่รถข้ามสะพานข้ามทะเลท่ีมีความยาวท่ีสุดของเกาหลี  เป็นมุมทีส่ามารถมองเหน็รูปทรงทีค่ดเคี้ยวเหนือ
ผนืน ้าของสะพานอนิชอนทีท่อดยาวกว่า 21.38 กโิลเมต ความล ้าหน้าทางดา้นวศิวกรรม เราจะสงัเกตุเหน็สะพานแห่งนี้มี
การเชื่อมต่อกนัถงึสามสะพานในหนึ่งเดยีว  คอื สะพานขงึ สะพานเชื่อม และทางยกระดบั บรเิวณกลางสะพานจะเป็น
สะพานขงึทีย่าวทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก โดยทอดยาวกว่า 800 เมตร การสรา้งสะพานแห่งนี้เป็นไปดว้ยความยากล าบาก 
เนื่องจากต้องเผชญิกบัคลื่นลมของทะเลตะวนัตก สามารถรองรบัแผ่นดินไหวได้ถึง 7 รกิเตอร์ และป้องกนัคลื่นทะเล 
72  เมตรต่อวนิาท ี ท่านจะไดส้มัผสักบัทวิทศัน์ของทะเลอนิชอนทีท่อดยาวและความสวยงามของสะพานและบรรยากาศ
ทีแ่สนโรแมนตคิในทุกช่วงของวนั ช่วงยามเยน็กส็วยในมุมมองพระอาทติยต์ก ยามค ่าคนืแสงไฟทีส่อ่งประกายมากท็ าให้
สะพานอนิชอนงดงามไปอกีแบบ  
 
จากนัน้.. น าท่านเดนิทางสู ่เกาะนามิ (Nami Island) สมัผสับรรยากาศแสนโรแมนติก ต้นซากรุะจะแข่งกนัออก
ดอกสีชมพสูดใสไปทัว่ทัง้บริเวณจนเกิดเป็นแนวต้นซากรุะ Cherry Tree Lane อนังดงาม อิสระให้ท่านได้
ถ่ายรปูเกบ็ภาพความประทบัใจ ระหว่างทางกลบัมรีา้นคา้ 2 ขา้งทาง อาท ิรา้นซาลาเปา รา้นไสก้รอก ขนมแพนเคก้
แสนอร่อย ใหท้่านเลอืกซือ้ทานไดต้ามอธัยาศยั หรอืจะเลอืกนัง่จบิกาแฟรอ้นๆ ในรา้น Coffee Shop ถ่ายรปูเชค็อนิเก๋ๆ 
กส็วยไปอกีแบบ 

 
อาหารกลางวนั (2) 

ล้ิมลองเมนูดงัตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาลบี  “  ร้านดงัในหมู่ชาวเกาหลี 
หรอืไก่บารบ์คีวิผดัซอสเกาหลอีาหารเลื่องชื่อของเมอืงชุนชอนหรอืไก่บารบ์คีวิผดัซอสเกาหลี 
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Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใสทีอ่ยู่ในเมอืงชุนชอน จงัหวดัคงัวอน เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีหนึ่งแห่งทีห่ลาย 
ๆ คนเลอืกมาเยีย่มชมกนัเป็นจ านวนมาก โดยสะพานโซยงักงัเป็นสะพานกระจกใสทีม่คีวามยาว 156 เมตร เหนือ
ทะเลสาบเอยีมโฮ เวลาทีเ่ดนิอยู่บนสะพานแห่งนี้จะสามารถมองเหน็ววิดา้นล่างใตส้ะพานทีเ่ป็นทะเลสาบไดอ้ย่างชดัเจน 
ท าเอาคนทีก่ลวัความสงูถงึกบัเขา่อ่อนเลยทเีดยีว จุดวดัใจอกีหนึ่งบทพสิจูน์คอืการเดนิขา้มสะพานทีย่าว 156 เมตรน้ีให้
ได ้ซึง่เรามาดไูปพรอ้มๆ กนัเลยว่าสะพานโซยงักงัแห่งนี้จะหวาดเสยีวและสวยงามแค่ 

 
อาหารเยน็ (3) 

ฟินสุดกบัเมนูเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก ชุดหมูย่าง บุฟเฟ่ต์ (หมูย่างเกาหลี) 
มรีสชาตอิอกหวาน นุ่มและกลมกล่อม เอกลกัษณ์เกาหลแีทค้อืการทานหมยู่าง ห่อคู่กบัผกักาดเขยีวแบบ 

เมีย่งค าไทย  โดยใสน่ ้าจิ้มเตา้เจีย้ว (เครื่องจิ้มหมกั ทีช่่วยชรูสอย่างด)ี และเครื่องเคยีงทีช่อบ 
 

ได้เวลาสมควร 
จากนัน้ น าท่านเชค็อินโรงแรมท่ีพกั 3 คืน โรงแรม Golden City Hotel Dongdaemun  หรือเทียบเท่า 

 
วนัท่ีสาม    ศนูยน์ ้ามนัสนแดง – ศนูยเ์ครื่องส าอาง - โรงงานสาหร่าย ท าคิมบบั (ข้าวห่อสาหร่าย ใส่
ชุดฮนับก) - พระราชวงัถอ็กซู - วดัพงอึนซา – Starfield Library ห้องสมุด  
เชา้    รบัประทานอาหารเช้า ท่ี ห้องอาหารโรงแรม (4) 
 
น าชมและเขา้ใจ RED PINE ผลติภณัฑท์ีส่กดัจากน ้ามนัสนเขม็แดง มสีรรพคุณช่วยลา้งพษิระบบเลอืดใหส้ะอาด เพิม่ภูมิ
ตา้นทานร่างกายใหแ้ขง็แรง และช่วยรกัษาสมดุลในร่างกาย  
 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง “เครื่องส าอางปลอดภาษ”ี COSMETIC SHOP เครื่องส าอางขึน้ชื่อของเกาหล ีอาท ิโบทอ็กหน้า
เดก็ หน้ากาก LED ช่วยพืน้ฟูสภาพผวิ, SNAIL CREAM (ครมีหอยทาก) , ครมีบ ารุงต่างๆ , CC ครมี ซึง่ราคาถูกกว่าที่
เมอืงไทยเกอืบเท่าตวั และบางผลติภณัฑย์งัไม่มขีายในไทย 
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น าท่านไปชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ใหท้่านไดช้มกรรมวธิใีนการผลติสาหร่ายเกาหลแีสนอร่อย พรอ้มชมิสาหร่ายๆ 
หรอืจะเลอืกซือ้เป็นของฝากกลบับา้นกไ็ด ้  จากนัน้พาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหล ี กบัการสวมชุดประจ าชาติ
เกาหล ี“ ชุดฮนับก” ใหท้่านไดถ้่ายรูปตามอธัยาศยั  จากนัน้น าท่านไปเรยีนรูเ้กีย่วกบัการ ท าคิมบบั (ข้าวห่อ
สาหร่าย) อาหารงา่ยๆ ทีค่นเกาหลนีิยมรบัประทาน “คมิ” แปลว่า สาหร่าย “บบั” แปลว่า ขา้ว โดย วิธีการท า จะห่อ
เป็นแท่งยาวๆ แลว้หัน่เป็นชิน้พอดคี า จิ้มกะโชยุ ญีปุ่่ นหรอืวาซาบกิไ็ด้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารกลางวนั (5) 
รบัประทานอาหาร เมนู Bibimbab เป็นอกีหนึ่งเมนูทีม่ชีื่อเสยีง ขา้วย าเกาหล ีอร่อยมาก 

 
จากนัน้น าท่านนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ วดัพงอึนซา หรือ คนไทยอาจเรยีก บงอึนซา เป็นวดัทีข่ึน้ชื่อของ
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ของโซล อยู่ในย่านคงันัม เป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ทีสุ่ดในเกาหล ีคนเกาหลี
มกัจะมาสกัการะขอพรในโอกาสส าคญัๆต่างๆ เป็นสถานทีท่ีม่กีารจดัโครงการ Temple Stay ส าหรบันกัท่องเทีย่วเพือ่ได้
เรยีนรูพ้ระพุทธศาสนาตามฉบบันิกายเซน็  
 

น าท่านถึง Starfield Library ห้องสมุดสดุอลงัการท่ีเกาหลีใต้ ตัง้อยู่ในหา้งใหญ่ COEX Mall ในเขต 
Gangnam ภายในพืน้ทีก่ว่า 2,800 ตรม. มหีนงัสอืกว่า 70,000 เล่ม นิตยสารกว่า 600 ฉบบั พืน้ทีน่ัง่สองชัน้ทีใ่หเ้ลอืก
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ตามอธัยาศยั ชัน้วางหนงัสอืทีม่คีวามสงูถงึ 13 เมตรเป็นจุดดงึดดู ใครอยากอ่านเล่มไหนสามารถหยบิและหามุมทีช่อบ
นัง่อ่านไดต้ามสบายมเีก้าอี ้โซฟา จ านวนกว่า 200 ทีน่ัง่ไวบ้รกิารฟร ี

อาหารเยน็ (6) 
ล้ิมลองเมนูดงั Jim-dak ไก่ผดัซอส จะมรีสเผด็ หวาน เคม็ เขา้กนัด ีเนื้อไก่ แครอท ตน้หอม ขงิ กระเทยีม พรกิแหง้ 

และวุน้เสน้เกาหลทีีเ่หนียวหนึบ ผดัจนน ้าซอสซมึเขา้วุน้เสน้ กนิวุน้เสน้เปล่าๆ กอ็ร่อยแลว้ 
จากนัน้ น าท่านกลบัท่ีพกั 

 
วนัท่ีส่ี ศนูยฮ์อ๊กเกต็นามู – สมุนไพรโสมเกาหลี - เข้ารบับริการท าสวย – ช้อปป้ิงเมียงดง 
เช้า  รบัประทานอาหาร ท่ีห้องอาหารโรงแรม (7) 
 
น าท่านรู้จกั และเข้าใจ ศนูยฮ์อ๊กเกต็นามู ตน้ไมฮ้๊อกเกต็นามชูนิดน้ีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจาก
มลภาวะและระดบัสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธุฮ์๊อกเกต็นี้..ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมน ามารบัประทานเพือ่
ช่วยดแูลตบัให้สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรค ตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจาก
อาหารและยา   
 
จากนัน้น าท่านรูจ้กัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ทีช่่วยเสรมิสรา้งความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วย
ท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละก าลงัโดยสว่นรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด เสรมิ
ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็ โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก 
 
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 (8) 

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

 
น าท่านเข้ารบับริการ Botox Filler Rejuran Healer ฉีดสลายไขมนับอดี้ ทรีทเม้นท์ผิว /ฉีดผิว  

แอลเลเบสไบรท์เทนน่ิง ฟิลเลอรป์าก และอีกมากมาย  
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Lienjang โรงพยาบาลลีเอนจาง ประเทศเกาหลี โรงพยาบาลช่ือดงั  
ทีเ่หล่าคนดงั เกาหล ีและไทย ไดเ้ขา้รบับรกิารทีโ่รงพยาบาลแห่งนี้ เพือ่
ปรบัแต่งใบหน้า ใหม้คีวามสวย หล่อ ตามทีต่อ้งการ  
ฮิตสุด ในตอนน้ี Rejuran Healer (รีจูรนั ฮีลเลอร)์ เป็น Skin 
rejuvenation booster ทีก่ระตุน้การเกดิเซลลผ์วิใหม่ โดยสารสกดัจาก 
Polyneucleotide (PN) หรอื Salmon DNA ซึง่ไกลเ้คยีงดเีอน็เอมนุษยม์าก
ทีสุ่ด จงึมคีุณประโยชน์ทีห่ลากหลายต่อผวิหนงั ช่วยเรื่องริว้รอย รขูุมขน ผวิ
กระจ่างใส ใหผ้วิหน้าดอู่อนเยาว ์(ไม่รวมค่าบรกิาร)  

 
หลงัรบับรกิารท าสวยแลว้... เอาใจขาชอ้ปทัง้หลายพาตะลุย ย่านเมียงดง แหล่งชอ้ปป้ิงอนัดบัตน้ๆ ทีทุ่กคนรูจ้กักนัเป็น
อย่างดี สวรรค์ของนักช้อป สามารถเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาประเภทได้ตามใจชอบ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า 
เครื่องส าอาง และอื่นๆ อกีมากมาย รวมเอาไว้แทบทุกแบรนด์ที่มอียู่ในเกาหลี ราคาของสนิค้าจะเท่ากนั ต่างกนัที่ของ
แถมว่ารา้นไหนใหเ้ยอะกว่ากนัเท่านัน้ 
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นอกจากการมาช้อปป้ิงแล้ว เสน่ห์อีกอย่างของที่นี่คอื STREET FOOD สองข้างทางเต็มไปด้วยรถเขน็ที่ขายของกิน
จ าพวก เครนัปัง เคก้ไข่สไตล์เกาหลแีสนอร่อย ลอ็บสเตอรย์่างชีส กุ้งตวัใหญ่สดรสหวาน ย่างบนเตารอ้นๆ โรยหน้า
ดว้ยชสีแบบเขม้ขน้ หอยเชลลอ์บชีส หอยไซสใ์หญ่ย่างเนยโรยทบัดว้ยชสี ครวัซองคป์ลา ขนมอบเนื้อนุ่มคล้ายแพน
เค้กรูปปลามีหลากหลายไส้ให้เลือก ต็อกบกกิ แป้งราดซอสสีแดงรสจดั โอเด้ง แผ่นแป้งพบัเสียบไม้รสชาติคล้าย
ลูกชิน้ปลา โฮตอ็ก ขนมแป้งแพนเคก้หนานุ่มสอดไสน้ ้าตาลหรอืน ้าผึง้ ออมุก ลูกชิน้ปลาบดเสยีบไม ้ทวกิมิ เมนูผกั และ
อาหารทะเลชุบแป้งทอด มนัหวาน หรอืของทอดต่างๆ ลว้นมใีหล้องชมิไดร้สชาตแิบบคนเกาหลแีท้ๆ  
 

อิสระอาหารค า่  
อิสระอาหารค า่เพื่อให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิง  

หลงัจบรายการท่องเท่ียว  พาท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 
 

วนัท่ีห้า   Seoul Grand Park - เดินย่านชุมชนไชน่าทาวน์ - ละลายเงินวอน – สนามบินสวุรรณภมิู 
เชา้    รบัประทานอาหารเช้า ท่ี ห้องอาหารโรงแรม(9)  พร้อมอ าลาท่ีพกั พาทุกท่านไปป๊ิกนิกใตต้น้ซากุระ

ที ่สวนสาธารณะแกรนดพ์ารค์ (Seoul Children's Grand Park 어린이대공원) ทีค่รอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้หมด 
530,000 ตารางเมตร เป็นทัง้สวนสาธารณะ สวนสนุก สวนสตัว ์สวนพฤกษศาสตร ์และพพิธิภณัฑศ์ลิปะ เรยีกว่ามี
กจิกรรมสนุกๆ ใหท้ าทัง้วนั ในวนัอากาศดีๆ  กจ็ะมผีูค้นมานัง่ป๊ิกนิกบนพืน้หญ้าสเีขยีว ดื่มด ่ากบับรรยากาศสุดโรแมนตกิ
ในฤดใูบไมผ้ล ิโดยเฉพาะในช่วงเวลาทีด่อกซากุระผลบิาน เป็นบรรยากาศทีน่่าจดจ า อสิระใหท้่านไดถ้่ายรปูเกบ็เป็นที่
ระลกึ 
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จากนัน้ พาท่านยอ้นอดตีของ เมอืงอนิชอน กลบัไปในช่วงทีค่าบสมุทรเกาหลเีปิดประเทศทางการคา้กบัต่างประเทศ ช่วง
ปี ค.ศ. 1883  เราจะไดเ้ป็นสมัผสักบัสถาปัตยกรรมผ่านตกึรปูแบบทรงต่างๆ ซึง่ปัจจุบนัอาคารเหล่านี้ไดถู้กใชเ้ป็น
พพิธิภณัฑแ์ละหอแสดงต่างๆ  เช่น อาคารทีท่ าการเขต (ในอดตีเป็นอาคารกงสุลของประเทศญีปุ่่ 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 โดยแต่ละดา้นซา้ยขวาของบนัไดจะถูกแบ่งชดัเจนเป็น
สไตลจ์นีและญปีุ่ น  และไปเยือนพิพิธภณัฑ์จาจงัเมียน หรอืบะหมีห่น้าด า ซึง่ไดร้บัความนิยมในเกาหลแีละเกอืบทุก
รา้นอาหารจนีในเกาหล ี  เราไดร้บัความรูแ้ละประวตัคิวามเป็นมาของอาหารชนิดนี้ว่าท าไม่อาหารจนีแท้ๆ  ถงึไดก้ลายมา
เป็นเมนูยอดฮติส าหรบัคนเกาหลทีุกเพศทุกวยั  เดินย่านชุมชนไชน่าทาวน์ เพยีงแห่งเดยีวของเกาหล ีมอีายุ
กว่า 100 ปี ทีย่งัคงรกัษาขนบธรรมเนียมและวถิชีวีติของชาวจนีไวเ้ป็นอย่างด ียงัเป็นถิน่ก าเนิดของจาจงัเมยีน  
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 เรยีกไดว้่าเป็นหน่ึงในอาหารประจ าชาตขิองเกาหลใีต ้ซึ่งไดร้บัความนิยมในเกาหลแีละเกอืบทุกรา้นอาหารจนีใน
เกาหล ี  มสีิง่ก่อสรา้งต่างๆ จะเป็นแบบจนีผสมกบัเกาหล ีซึง่ผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวั และยงัมขีนมปัง คุกกี้ ของจนี ที่
ขึน้ชื่ออกีดว้ย  

อาหารกลางวนั (10) 
ฟินสุดกบัเมนูเล่ืองช่ือ และรู้จกักนัดี จาจงัเมี่ยน บะหมี่ด า  

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

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน 

เสน้ทางบนิระหว่างประเทศไทยและเกาหล ี(เวลาทีไ่ทยชา้กว่าเกาหลใีต ้2 ชัว่โมง) 
สายการบิน ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 

Jeju Air 7C2203 20.05 PM 23.59 PM 
 
23.55 น.      เดนิทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
รายการเดนิทางครัง้นี้ขอเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจร ช่วงฤดูกาล 
ช่วงเทศกาลของเมอืงต่างๆ  หรอืเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมเป็นต้น บรษิัทฯ จะปรบัเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นส าคญั บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะ
เหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง กรมแรงงาน การกระท าทีส่่อไปในทางผดิ
กฎหมาย  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ ไม่รบัประทานอาหารบางมื้อ ไม่เทีย่วบางรายการ เป็นต้น  การ
บริการของรถประเภทน าเที่ยว คนขบัและเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้บริหารเวลาของสถานที่ต่างๆ ตามความ เหมาะสม เพื่อไม่ขดัต่อ
กฏหมายแรงงาน เรื่องจ านวนชัว่โมงเวลาการขบัรถ ไม่เกนิ 6-12 ชัว่โมงต่อวนั 

 
หมายเหตุ : ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นราคาหากมกีารปรบัขึ้นของภาษนี ้ ามนัของสายการบนิ หรอืการเปลีย่นแปลง
กฎการเขา้ประเทศทีม่คี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ  กรณีกรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปนกัเรยีน นกัศกึษา กรุ๊ปอาจารย ์กรุ๊ปคุณหมอ กรุ๊ปดงูาน 

ไม่สามารถใชร้าคาดงักล่าวในโปรแกรมได ้ 
*กรุ๊ปเหมา บวกราคาเพิม่จากหน้ารา้น ท่านละ 3,000 บาท 
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ขอขอบคุณทีม่าของภาพสวยๆจากสถานทีต่่างๆ ในกูลเกลิ 
และจากการท่องเทีย่วเกาหล ีภาพทัง้หมดทีแ่สดงใชเ้พือ่ประกอบความเขา้ใจในการน าเสนอ.. 

 
** รบัจองเฉพาะลูกค้าท่ีเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านัน้ ** 

 
➢ ขัน้ตอนก่อนเดินทางก่อนเข้าเกาหลี 
 
ส าหรบันกัท่องเทีย่วทีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ีจะตอ้งลงทะเบยีน 2 App ดงันี้ 
o ลงทะเบยีน K-ETA เพือ่ไม่ตอ้งท าวซี่าเขา้เกาหล ี (ทวัรล์งทะเบยีนให ้ค่าบรกิาร 600 บาท)  
o ลงทะเบยีน Q-CODE เพือ่ไม่ตอ้งกกัตวัทีเ่กาหล ี (ทวัรล์งทะเบยีนให)้  
 

อตัราค่าบริการ และเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 
 

วนัเดินทาง 5 วนั 3 คืน จ านวนคน/กรุป๊ ผู้ใหญ่ พกัเด่ียว 

1-5 เม.ย. 66 20+1 23,898 6,900 
3-7 เม.ย. 66 20+1 24,898 6,900 
5-9 เม.ย. 66 20+1 26,898 6,900 

7-11 เม.ย. 66 25+1 26,898 6,900 
9-13 เม.ย. 66 25+1 26,898 6,900 
10-14 เม.ย. 66 20+1 27,898 7,900 
17-21 เม.ย. 66 20+1 27,898 7,900 
19-23 เม.ย. 66 25+1 27,898 7,900 
20-24 เม.ย. 66 20+1 27,898 7,900 
26-30 เม.ย. 66 25+1 29,898 8,900 

 

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

อตัราน้ีรวมรายการทวัรแ์ละตัว๋เครือ่งบินแล้ว ** 
 

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

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม   

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งต้น  (ตัว๋กรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ัง่เป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได)้  

2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

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

เคร่ืองได้ 10 กิโลกรมั และค่าประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิที่มกีารเรยีกเก็บ และกรณี

สมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรบัตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  

5. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กบั Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกคา้ตดิเชือ้โควดิ-19 หรอือุบตัเิหตุ

ต่างๆ ซึ่งเกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ต้องท าการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลุมการรกัษาเท่านัน้ (เขา้

รบัรกัษาในรปูแบบอื่นๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ 

6. ค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัตามรายการทวัร ์

7. ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./

วนั) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

2. ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

3. ค่าภาษทีุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)  

4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เครื่องบิน และได้ท าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 

5. ลงทะเบยีน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ค่าบรกิาร 600 บาท 

6. ลงทะเบยีน Q Code 

7. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
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8. ค่าพนกังานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

9. ค่าธรรมเนียม ทปิไกดท์อ้งถิน่ และทปิพนกังานคนขบัรถ ท่านละ 50,000 วอน หรอื 1,500 บาท/ท่าน ต่อทรปิต่อ

ผูเ้ดนิทาง (โปรดช าระเตม็จ านวน ขออนุญาตเกบ็ทีส่นามบนิ) ส าหรบัทปิหวัหน้าทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจชองลูกคา้ 

 

*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 าเป็นต้องออกตัว๋ก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทวัรส์ว่น

ทีเ่หลอืตามทีบ่รษิทัก 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  

-กรณีจองทวัร ์7-14 ก่อนวนัเดินทางและยงัไม่ได้ลงทะเบียน K-ETA จะต้องช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวนและบริษทัฯ 
สงวนสิทธ์ิคืนค่าทวัรท์ุกกรณี 
 

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รบัขอ้มูลพร้อมเงนิช าระแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะจดัการน ารายชื่อพร้อมขอ้มูลทัง้หมดไปท าการจองส่วน

เกีย่วขอ้งต่างๆ  (ไม่สามารถปรบัเปลีย่นชื่อนามสกุลและผูเ้ดนิทางได)้ 

 

**ส าคญั** ส าเนาหน้าพาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั

และจ านวนหน้าหนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนสง่ใหบ้รษิทัมฉิะนัน้

ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

• ราคาส าหรบั 20 ท่านขึ้นไป การนัตีออกเดินทางพร้อมหวัหน้าทวัร ์
• หากต ่ากว่าก าหนด ต้องมกีารเปลี่ยนแปลงราคา  หากผู้เดินทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามความประสงค์ 
• สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึ้นของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบนิ คดิอตัรา ณ วนัที่ 
07/09/22 
*สงวนสทิธใินเรื่องเทีย่วบนิและตารางบนิ ราคา และ รายการ เปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นได ้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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*กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิ
รวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความ
ควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย์ หรอืเหตุผลทางด้านความปลอดภยัเป็นต้น )  โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่า  ผู้จดัจะไม่
รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดๆ จนท าให้คณะทวัร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น ลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทาง

กะทนัหนั ทางสายการบนิเรยีกทีน่ัง่คนืดว้ยเหตุผลของสายการบนิ ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและ

ช่วงเวลาใกล้เคียงกนัทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวสิยัและเชื่อมัน่ว่าผู้จดัได้

พยายามอย่างสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้นี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆ กบับรษิทัฯ   หากลูกคา้ประสงค์รบั

เงนิคนื ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิ 

 

ตัว๋เครื่องบนิส าหรบัหมู่คณะ 

**ตัว๋เครื่องบนิหมู่คณะ ไม่สามารถล๊อกทีน่ัง่ได ้ทีน่ัง่ทีไ่ดอ้าจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนั และไม่สามารถเลอืกแถวทีน่ัง่บนเครื่องบนิ

ได ้ซึง่เป็นไปตามระบบสุม่ภายในเงือ่นไขของสายการบนิดงักล่าว 

การเชค็อนิตัว๋เดนิทางทีเ่คาน์เตอรส์ายการบนิ  เงือ่นไข 
• เคาน์เตอรเ์ชค็อนิจะเปิดใหบ้รกิารก่อนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชัว่โมง เคาน์เตอร ์จะปิดใหบ้รกิารก่อนเวลาออก
เดนิทาง  (90) นาท ี ผู้โดยสารจ าเป็นต้องด าเนินการให้เรยีบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ทัง้นี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ  
สายการบนิสงวนสทิธใินการปฏเิสธการเดนิทาง โดยไม่มกีารคนืเงนิค่า โดยสารทีท่่านไดช้ าระไปแลว้  
• ไม่แสดงตนหรอืยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบนิ 
• ไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดนิทางทีช่ ารุดไม่สมบูรณ์จดัว่าเป็นเอกสารที่ไม่
ถูกตอ้ง)  
• ส าหรบัท่านต้องมตีราอนุญาตเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ (วซี่า) ซึ่งจ าเป็นต่อการเดนิทางไปยงัสถานที่
ต่างๆ   หรอื  เอกสารการเจง้เขา้แจง้ออก   หรอื  เอกสารดา้นการท างาน Work Permit 
• กระท าการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบนิ หรอืก่อให้เกดิความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน 
หรอืดหูมิน่ เหยยีดหยามพนกังานของสายการบนิไม่ว่าโดยการกระท าหรอืโดยวาจา 
• หากรฐับาลหรอืหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางหรอืขึน้เครื่องบนิ 
• หากสายการบนิเหน็ควรว่าไม่สมควรแก่การเดนิทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรอืมลีกัษณะอาการทีเ่ป็นอนัตราย
อย่างเห็นได้ชดัในทางการแพทย์ และ/หรอื  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทาง
การแพทย ์หรอืเงือ่นไขทางการแพทยข์องท่านอาจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอื่น 
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เงื่อนไขการตดักรุป๊ส่วนตวั เพ่ิมค่าใช้จ่ายท่านละ 3,000-5,000 บาท* โปรดสอบถามเงื่อนไขก่อนการตดักรุป๊ 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และ ซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไขกบัทางสายการบินและทางผู้จดัปลายทางเกาหลี จึงไม่
มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าบริการทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดใด  

*กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ (ถา้ม)ี 

*ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม ค่าวซี่า และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 
การคืนเงินทุกกรณี ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง จะตอ้งอเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงนิคนืทีท่ าการของผู้

จดัอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบ

อ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ  และหน้าสมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น   

- กรณีลูกคา้ถูกกรมแรงงานไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกนอกประเทศไทย หรอื เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง
เกาหล ี( ต.ม เกาหล ี) ปฎเิสธการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี เนื่องดว้ยดุลพนิิจของเจา้หน้าที ่ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถ
คนืค่าทวัรไ์ด ้เนื่องจากค่าใชจ่้ายต่างๆมกีารจ่ายขาดไปหมดแลว้  
 *ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม ค่าวซี่า และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 



16 

ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเท่ียวกบัเรา 

• จดัให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านัน้  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่

สมคัรมาร่วมทวัรเ์พยีงเพื่อการใชต้ัว๋เครื่องบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทาง

บริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 250 USD  (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)   
• ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัท่านผูเ้ดนิทางทีม่คีวามประสงค์จะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลใีตเ้พื่อไปท างาน หรอืเพื่อการอื่นใดอนัมใิช่

การท่องเทีย่ว  

• การเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วในทุกการเดนิทางอาจเกดิการเปลีย่นแปลง  ดงันี้ รายการท่องเทีย่ว เมนูอาหาร โรงแรม

ที่พกั รถทวัร์ในแต่ละวนัที่ได้จดัเตรยีมไว้ (ทัง้ช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วง เดนิทางจรงิ) ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงหรอื

ปรบัปรุง  โดยพยายามทีจ่ะตามรายการสรุปใหต้รงมากทีสุ่ด หรอืในระดบั หรอืในคุณภาพทีใ่กลก้นัมากทีสุ่ด 

• ขอสงวนสทิธิป์ฏิเสธความรบัผดิชอบค่าเสยีหายที่เกดิกบัชวีติ ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบตัิเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรพัยส์นิหรอือย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาต ิการก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอื
ทางออ้ม  
• กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิ ( ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการ
เดนิทางมกีารเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย์ 
หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นต้น  โดยจะปฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้จ ากดัความรบัผดิชอบของแต่ละสายการบนิ )  บรษิทั
ขนส่ง  รถโดยสาร  เรอืบรกิาร หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร  ทีจ่ะส่งผลท าใหเ้สยีเวลาหรอืยกเลกิรายการท่องเทีย่วทวัร์บางรายการ
หรอืทัง้หมด  ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทัง้ค่าเสยีเวลา  ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ และ
ค่าใชจ้่ายทีบ่รษิทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบว่า  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่
ลูกคา้ แต่จะไม่คนืเงนิ  
• มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้
มอี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้     

• ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบั
ตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง กรมแรงงาน  การกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่วบางรายการ เป็น
ตน้ 

• ขอความร่วมมอืในเรื่องความประพฤตขิองคนเดนิทางหากผูจ้ดัหรอืตวัแทนของประเทศทีท่่านไดเ้ดนิทางมา เดนิทางไปสู่ 
หรอืเดนิทางผ่าน  เห็นว่าผู้โดยสารประพฤตตินทีอ่าจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผู้เดนิทางอื่นๆ หรอืทรพัย์สนิ หรอืขดัขวางการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องเจา้หน้าที ่(ตวัแทน) หรอืไม่ปฏบิตัติามค าชี้แจงของเจา้หน้าที ่(ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามทีเ่หน็สมควรเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤตดิงักล่าวด าเนินต่อไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร 

• การชอ้ปป้ิงการเลอืกซื้อของนักท่องเทีย่ว เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะการท่องเทีย่วประเทศเกาหลใีต้ ซึ่ง
เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีค่นไทยชื่นชอบ   โปรแกรมทวัร์อาจจะมกีารรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานทีต่่างๆ โดยการเลอืกซื้อของทุกอย่าง
เป็นเรื่องการตดัสนิใจส่วนตวัเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบทุกการซื้อของท่าน 

• กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรบัในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลอืกซื้อประกนัเพิม่ เกี่ยวกบัสมัภาระ
กระเป๋า เพราะสายการบนิมกี าหนดการจ ากดัความรบัผดิชอบต่อสมัภาระ) ทางทวัร์จะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหาย สูญหาย ล่าชา้ 
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อุบตัเิหตุ ทีเ่กดิจากกรณีใดๆ ทัง้สิน้  ซึ่งลูกคา้ต้องเขา้ใจว่า โดยปกตทิุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก์ หรอื หวัหน้าทวัร์  ถงึแมจ้ะ
พยายามในการดแูลและระวงัเรื่องสมัภาระกระเป๋าเดนิทางลูกคา้ ผูร้่วมเดนิทางตกลงปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการเดนิทางนี้
ทุกประการและในกรณีมขีอ้พพิาท ใหถ้อืค าตดัสนิของผูจ้ดัเป็นทีส่ิ้นสุด 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึง
มดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษทัฯ จะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทัฯ ท่ี

ได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด** 
 

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

 

แบบสอบถามข้อมูลเพื่อการกรอกลงทะเบียน K-ETA 
ทุกท่านกรุณากรอกขอ้มลูทุกขอ้โดยละเอยีดและเป็นจรงิ 

ท่านเคยมปีระวตั ิท าผดิกฎหมายในเกาหลมีัย้ค่ะ     ถา้เคย ! โปรดอย่าสมคัรลงระบบทะเบยีน K-ETA 
โปรดทราบ ! การลงทะเบยีนของอนุมตัเิขา้เกาหลผี่านระบบ K-ETA เป็นเพยีงแค่ตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้ในการขอเขา้
เกาหลไีม่ไดก้ารการนัตยีนืยนัการเขา้ประเทศเกาหลใีตไ้ด ้100% ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของตม.เกาหลเีมื่อเดนิทางถงึ
ประเทศเกาหลใีต ้

 
ท่านถอืสญัชาตอิื่นเพิม่เตมิ นอกจากสญัชาตไิทยหรอืไม่          ใช่         ไม่ใช่  ถา้ใช ้โปรดระบุสญัชาต ิ

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

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  (* ........................................ หากไม่มเีบอรโ์ทรศพัท์มอืถอื โปรดระบุเบอรม์อืถอืที่

สะดวก 

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

7. อาชพีปัจจุบนั โปรดระบุอาชพีอย่างชดัเจน เช่น เจา้ของบรษิทั ผูบ้รหิาร นกัเรยีน พนกังาน แม่บา้น เกษยีณอายุ 

อาชพีอสิระ ศลิปิน ดารา นักรอ้ง เทรดเดอร ์กรรมการบรษิทั ผูจ้ดัการ ขา้ราชการ  .............................................. 
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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. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศเกาหลใีต้              ไม่เคย           เคย   ......................... ครัง้ 

จุดประสงคใ์นการเดนิทางเพือ่ ท่องเทีย่ว อื่นๆ (โปรดระบุ) 

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

12. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ประเทศเกาหล ีในช่วง  5 ปีทีผ่่านมา             

ไม่เคย                        เคย     เคย   ............     ครัง้   ประเทศ...................................................................  

)กรณีหลายประเทศ (ประเทศทีเ่ดนิทางล่าสุด.................................................................................... 

จุดประสงคใ์นการเดนิทางเพิอ่ ........................................................................................................... 

13. มผีูเ้ดนิทางเขา้เกาหลดีว้ยหรอืไม่             ไม่ม ี             มี

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

          

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

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

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

**ส าคญั!! บรษิทัฯ จะลงทะเบยีนตามขอ้มูลและเอกสารที่ผู้เดนิทางส่งมาและระบุแจ้งเท่านัน้ หากผู้เดนิทางแจ้งขอ้มูล
ผดิพลาดหรอืบดิเบอืนจากขอ้เทจ็จรงิ ถอืเป็นเรื่องต้องหา้ม ซึ่งอาจส่งผลต่อการลงโทษและการอนุมตัเิดนิทางเขา้เมอืง 
ตามกฎหมายและระเบยีบการของสาธารณรฐัเกาหลใีต ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิจ์ะไม่รบัผดิชอบทุกกรณี 
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20 

 
 

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

