
 

KOREA 5Days 3Nights 
ซุปตาร์...AMAZING FISHING 

กําหนดการเดินทาง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ร่วมเทศกาล ตกปลาน้ําแข็งเกาหลี ที่หนึ่งปีมีเพียงหนึ่งครั้ง  

 สนุกสุดมันส์ไปกับการเล่นหิมะเกาหลีที่ขาวโพลน ณ ลานสกี  

 ช็อป ชิม ไปกับ ไร่สตรอเบอร์รี่ สดๆหวานฉ่ําจากไร่ ผลใหญ่ลูกมหึมา! 

 เช็คอินแลนด์มาร์คเกาหลี โซลทาวเวอร์ พร้อมคล้องกุญแจรักโรแมนติก 

 ช้อปปิ้งสองตลาดดัง ตลาดเมียงดง และ ตลาดฮงแด เต็มอ่ิมกับร้านอาหาร STREET FOOD  
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว 

01 – 05 มกราคม 2566 25,888 6,000 

02 – 06 มกราคม 2566 23,888 6,000 

03 – 07 มกราคม 2566 19,888 6,000 

04 – 08 มกราคม 2566 19,888 6,000 

05 – 09 มกราคม 2566 19,888 6,000 

06 – 10 มกราคม 2566 19,888 6,000 

07 – 11 มกราคม 2566 19,888 6,000 

08 – 12 มกราคม 2566 19,888 6,000 

09 – 13 มกราคม 2566 19,888 6,000 

10 – 14 มกราคม 2566 19,888 6,000 

11 – 15 มกราคม 2566 19,888 6,000 

12 – 16 มกราคม 2566 19,888 6,000 

13 – 17 มกราคม 2566 19,888 6,000 

14 – 18 มกราคม 2566 19,888 6,000 

15 – 19 มกราคม 2566 19,888 6,000 

16 – 20 มกราคม 2566 21,888 6,000 

17 – 21 มกราคม 2566 21,888 6,000 



18 – 22 มกราคม 2566 22,888 6,000 

19 – 23 มกราคม 2566 22,888 6,000 

20 – 24 มกราคม 2566 22,888 6,000 

21 – 25 มกราคม 2566 23,888 6,000 

22 – 26 มกราคม 2566 23,888 6,000 

23 – 27 มกราคม 2566 23,888 6,000 

24 – 28 มกราคม 2566 21,888 6,000 

25 – 29 มกราคม 2566 22,888 6,000 

26 – 30 มกราคม 2566 22,888 6,000 

27 – 31 มกราคม 2566 22,888 6,000 

28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2566 21,888 6,000 

29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2566 19,888 6,000 

30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2566 19,888 6,000 

31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2566 19,888 6,000 

01 – 05 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 6,000 

02 – 06 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 6,000 

03 – 07 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 6,000 

04 – 08 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 6,000 

05 – 09 กุมภาพันธ์ 2566 18,888 6,000 

06 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 18,888 6,000 

07 – 11 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 6,000 

08 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 6,000 



 

 

 

 

09 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 6,000 

10 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 6,000 

11 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 6,000 

12 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 18,888 6,000 

13 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 18,888 6,000 

14 – 18 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 6,000 

15 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 6,000 

16 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 6,000 

17 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 6,000 

18 – 22 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 6,000 

19 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 18,888 6,000 

20 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 18,888 6,000 

21 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 6,000 

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 6,000 

23 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 6,000 

24 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 19,888 6,000 

25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2566 19,888 6,000 

26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2566 18,888 6,000 

27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2566 18,888 6,000 

28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2566 19,888 6,000 



 

 วันแรก       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

 
23.50 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาท์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้าที่

คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่านและนําท่านโหลดสัมภาระ  
 

 วันที่สอง      ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง - ลานสกี 

                      

 
 
 
 
 
 
03.10 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ณ ประเทศเกาหลีใต้ สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) 

เที่ยวบินที่ XJ700  

10.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่เกาหลีเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพ่ือความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บลูโกกิ หมูหมักซอสเกาหลี 

จากนั้นนําท่านเดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว!! ซึ่งมี
นักท่องเที่ยวมาเยือนนับล้านคนต่อปี ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ตกปลามาได้นั้น สามารถนําปลามาทําเป็นซูชิหรือซาชิมิ
แล้วรับประทานได้เลย ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันจับปลาเทร้าท์ด้วยมือเปล่า การตกปลา
ใต้น้าแข็ง การโชว์แกะสลักน้ําแข็ง เล่นเลื่อนหิมะ และอ่ืนๆอีกมากมาย *ราคานี้ทัวร์นี้ยังไม่รวมกับค่าอุปกรณ์ตก
ปลา ประมาณ 7,000 วอน* 

หมายเหตุ : เนื่องด้วยเทศกาลตกปลานี้ จัดอยู่ในช่วงวันที่ 7-29 มกราคม 2566 หากหมดช่วงเทศกาล หรือหาก
อยู่ในช่วงเทศกาลแต่ไม่สามารถไปตกปลาน้ําแข็งได้ อันเนื่องมาจากน้ําแข็งยังไม่แข็งพอที่จะสามารถลงไปยืนตก
ปลาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นําท่านไป วัดวาวูจองซา แทน 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นําท่านไปสนุกกับการเล่นสกีบน ลานสกีขนาดใหญ่ โซนลานสกีจะประกอบไปด้วยเนินสกีมือใหม่ และอีกเนิน
สําหรับคนที่เล่นสกีจนชํานาญแล้ว การเตรียมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ็ค
เก็ตกันนํ้า หรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป พร้อมกับรับฟังข้อแนะนํา และฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนาม
จรงิ ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของผู้เล่นเองเป็นสําคัญ สําหรับคนที่ชํานาญแล้ว สามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปได้บนเขาได้  
 
 
*ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลิฟท ์สโนว์สเลด สก ีค่าเล่นรวมชุดแล้วประมาณ 60,000 วอน* 
หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะ และการเปิดให้บริการของลานสกี ขึ้นอยู่กับความเอ้ืออํานวยของสภาพอากาศในแต่
ละป ีหากมีหิมะไม่เพียงพอลานสกีอาจจะปิดให้บริการ ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์นําท่านไป ONE MOUNT แทน (ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK ประมาณ 15,000 วอน หากท่านใด
ไม่ประสงค์เข้า สามารถเดินช้อปปิ้งบริเวณรอบๆได้ตามอัธยาศัย) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี ไก่ผัดซอสเกาหลีกระทะร้อน 
ที่พัก SAMWON PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

 วันที่สาม      ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์โสม - ศูนย์เวชสําอาง - ตลาดฮงแด 

 

 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆหวานฉ่ําจากไร่ นอกจากนี้ท่านยังสามารถซื้อ
กลับมาเป็นของฝากได้อีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบี หมูย่างเกาหลี 
 

นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland Theme Park) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของ
โลกที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับ
คนขับรถได้เป็นอย่างดี หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยัง
สามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกําลังบาน
สะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวน
ดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม -กันยายน : สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-
พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตารางประจําวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ 
ONE DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่องเล่นไม่จํากัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้อช้อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่าง
มากมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านชม ศูนย์โสม (Ginseng) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ  6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มี
คุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีท่ีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า 
เพ่ือนําไปบํารุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ 

 

 



นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์เวชสําอาง (Cosmetic Shop) ให้ท่านเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาว
เกาหลีทั้งสาววัยรุ่นไปจนกระทั่งสาวสวยสูงวัยแล้ว ผู้หญิงเกาหลีให้ความสําคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะในกลุ่มบํารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และเครื่องสําอางผสมสมุนไพร 

 
นําท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด เป็นแหล่งรวมวัยรุ่น เพราะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยฮงอิก ร้านค้าในย่านนี้ก็จะออกแนว
วัยรุ่น ราคาไม่แพง จาพวกเครื่องสาอางแบรนด์ชั้นนาของเกาหลี เช่น Etude, Nature Republic, It’s’ Skin และ
เสื้อผ้าแฟชั่นสวยทันสมัยให้ช้อปตลอดข้างทาง และย่านนี้ยังมีอาหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู หม้อไฟสไตล์เกาหลี 
ที่พัก SAMWON PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 

 วันที่สี่     พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ - ศูนย์น้ํามันสนเข็มแดง – โซลทาวเวอร์  พระราชวังชางด็อกกุง - 

ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง  

 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) ให้ท่านได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆของการทําสาหร่าย
และประวัติความเป็นมาต้นกําเนิดของการผลิตสาหร่ายพร้อมทั้งให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติสาหร่ายของเกาหลีแบบ
ดั้งเดิม และสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากอีกด้วย   



จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ (Heotge Namu) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขา
ที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ําทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพ่ือช่วย
ดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจาก
อาหาร และยา 

นําท่านชม ศูนย์น้ํามันสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ามันสน มีสรรคุณช่วยบํารุงร่างกาย 
ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี 

นําท่านเดินทางสู่แลนด์มาร์คของกรุงโซล โซลทาวเวอร์ (Namsan Tower) หอคอยที่อยู่บนยอดเขานัมซาน เป็น
สัญลักษณ์ประจําเมืองหลวงของเกาหลีใต้ ผู้คนนิยมมาเดินออกกําลังกาย เพราะเป็นที่ที่รณรงค์เรื่องการลด
ควันพิษ จํากัดการใช้รถในการขึ้นเขา รถโดยสารก็เป็นพลังงานไฟฟ้า วัยรุ่น หนุ่มสาว และนักท่องเที่ยวนิยมมา
คล้องกุญแจคู่รักเป็นจํานวนมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บิบิมบับ ข้าวยําสไตล์เกาหลี 
   

จากนั้นนาท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังลาดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกงุเคยใช้
เป็นที่พานักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที่
ยังคงรักษาไว้ พระราชวังหลวงทั้ง 5 ที่ในโซลนั้น จะมีลักษณะหน้าตาคล้ายๆ กัน แตกต่างกันที่ทัศนียภาพ รวมถึง
ความพิเศษของแต่ละสถานที่ด้วย  
 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นนําท่านแวะ ดิวตี้ฟรี (Duty Free)  ช็อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี สินค้าแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,

เครื่องสําอาง,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูปหรือจะเป็นน้ําหอม เครื่องสําอางแบรนด์ชั้นดัง ต่างๆ อาทิ Sulwhasoo, 
DKNY, Shiseido, Dior  

 นําท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่น
ของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ํานําสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่นอีกมายให้ท่านได้
เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค่ํา   อิสระรับประทานอาหารค่ําตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง 

ที่พัก SAMWON PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 
 

 วันที่ห้า      ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

 

 

เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 นําท่านช็อปปิ้งละลายเงินวอนที่ ณ ซุปเปอร์มาร์เก็ต มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ 
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพ่ือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

11.45 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) เที่ยวบินที่ XJ701  

15.45 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อัน

เนื่องมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพการจราจรทั้งทางบก

และทางอากาศ สถานะห้องพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศที่ไม่เอ้ืออํานวย ทั้งนี้ทางเราจะคํานึงถึงความปลอดภัย

และผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ และการบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 12 ชั่วโมง มิ

อาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทาง

นั้น ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการรวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน

และค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ  

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ

ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไม่เกิน 20 กก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 กก. (ไม่จํากัดจํานวน

ชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา 

หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็น

เมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ 

หมายเหตสุ าคญั :  

เนือ่งจากเป็นการจองทัวรล์ว่งหนา้ ณ วันเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีทํ่าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลง

เวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลังจากการเดนิทาง โปรดสํารองเวลาใน

การจองตั๋วเครื่องบนิไวอ้ย่างตํ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของตั๋วเครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทัวร ์

ส าคญัมาก  :   

 อัตรานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งประเทศ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนียมเพิม่จากราคาทัวร ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงนิ

ไทยประมาณ 3,800 บาท) 

 กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปสว่นตัว กรุ๊ปเหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา ครู  ธุรกจิ

ขายตรงเครือ่งสําอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดูงาน 

กรณุาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กับเจา้หนา้ทีเ่พือ่ทําราคาใหใ้หมท่กุครัง้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ - ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้

จากทีด่า้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิข ึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ี่

ทา่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พื้นเมอืงของรัฐบาลเกาหลรี่วมกับการท่องเทีย่วเกาหลใีนนาม

ของรา้นรัฐบาล ซึง่จําเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทัวร์ เพราะมผีลกับราคาทัวร์  จงึอยากเรียน

ชีแ้จงลกูคา้ทกุทา่นวา่ รา้นรัฐบาลทกุรา้นจําเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่ับความพอใจ

ของลูกคา้เป็นหลัก และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรัฐบาล ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 100 USD / ทา่น /รา้น 



 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น 

 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์) 

 ค่าลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) เข้าประเทศเกาหลี 1 ครั้ง ทางบริษัทดําเนินการ

ลงทะเบียนให้ กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน ทางบริษัทขอหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น กรณีจ่ายค่าตั๋วแล้ว  

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % (เฉพาะค่าบริการ) 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด   ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีสําหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเกาหลี

ได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสําหรับผู้ที่ประสงค์พํานักระยะสั้นในประเทศไม่เกิน 90 วัน) 

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีสําหรับชาวต่างชาติ  

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว 

× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,700 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ทั้งนี้ ขอ

อนุญาตเก็บทิปก่อนการเดินทางท่ีสนามบินในวันเช็คอิน) 

 

เดินทางข้ึนต่ํา 25 ท่านต่อกรุ๊ป หากต่ํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการ

เพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทาง ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงด

ออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  

 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน  : 

 มัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกค้าทําการจองก่อนวันเดินทางภายใน 

30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน  

 ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

 หากไม่ชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่ 

 หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข 



 เมื่อท่านชําระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้

ทั้งหมดนี้แล้ว 

 หากชําระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ 

 ส่งรายชื่อสํารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ

เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มา

ให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล และ

อ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ํา 2 หน้า

หากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 

 

เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

 เนื่องจากยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง  

ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน 
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอ่ืนๆ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชําระแล้วทั้งหมด  

 หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์
ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออก
ประเทศฯลฯ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  



4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้   

9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้
ท่านทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
ทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋ว
เครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ต๋ัวรถไฟ) 

10. กรณีท่ีท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถาม
เพ่ือยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบาง
กรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั้น สิ่งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินก่อน
เครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น  (กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พิเศษ) 

11. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ  เช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

12. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น 

13. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

14. อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับ
ส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณี
พิเศษ 

15. ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ 

16. สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเกาหลี หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้เวลาใน
การท่องเที่ยวและ ช็อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่ง
อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

17. สําหรับลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสําหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กับ
โรงแรมที่คณะนั้นๆพักว่ามีห้องรอบรับสําหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจําเป็นจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม (พักเดี่ยว) ตามจริง ยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ํากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ 

18. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง เวลา
เดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดด
ควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตา 

19. กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่
สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

20. หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของ
ท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ํา ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุด
ออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้ งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่าน
ตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทาง
ของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือ
ทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพ่ือยืนยันการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว



เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับกระบวนการและข้ันตอนของแต่ละคณะ 

21. เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์
ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่าน
ได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากท่ีสุด  

22. ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทํา
ให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกัน 
บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป) 

23. เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว ** 

24. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ 
25. สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 
 

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนเดินทางสู่ประเทศเกาหลี 
 

1. Passport จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ํา 2 หน้า 

2. ผู้เดินทางเข้าประเทศเกาหลีจะต้องได้รับวัคซีน ครบโดสแล้ว อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง และเข็มล่าสุดที่

ฉีดต้องไม่เกิน 6 เดือน หากเกิน 6 เดือน ต้องฉีดเข็มที ่3 

3. เด็กอายุต่ํากว่า 12 ขวบ / ตั้งครรภ์ / ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ฉีดวัคซีน จะต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ฉีด

วัคซีนครบ และต้องม ีผลตรวจเป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชั่วโมง หรือผลตรวจที่เป็นลบ แบบ ATK ภายใน 24 

ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ผลตรวจต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 

4. ผู้ที่หายจากโควิด-19 แล้ว ต้องมีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลจนถึงวันเดินทาง 

ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 

5. เอกสารการฉีดวัคซีนครบโดส Vaccinated Certificate 

6. ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทางบริษัทดําเนินการลงทะเบียนให้โดย

ต้องได้รับเอกสารจากลูกค้าดังนี้) ควรเผื่อเวลาในการพิจารณาอย่างน้อย 10-14 วัน 

เอกสารในการลงทะเบียน 

- หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป 

โปรดตรวจดูอย่างละเอียด สแกนภาพเป็น JPG หรือ JPEG เท่านั้น 

- รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังต้องเป็นพ้ืนสีขาว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน แสกนภาพเป็น JPG หรือ JPEG 

เท่านั้น 

7. ลงทะเบียน Q CODE (ทางบริษัทดําเนินการลงทะเบียนให้โดยต้องได้รับเอกสารจากลูกค้าดังนี้) 

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง 
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก  



1. หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมาย
รับรองการทํางานภาษาอังกฤษ ระบุตําแหน่ง เงินเดือน  

2. กรณีท่ีท่านเป็นเจ้าของกิจการกรุณาเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อท่านพร้อมเซ็นรับรองสําเนา 
3. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300เหรียญสหรัฐ 

หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น 
Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนําติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอ่ืนใดที่
จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว 

4. กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และควรเดินทางกับ
ผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน (สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปีและไม่ได้เดินทางกับ
บิดา มารดา ต้อง ขอจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย) 

5. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนําติดตัวไปด้วย   
6. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลในการลงทะเบียน K-ETA 

**กรุณากรอกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น** 

กรูณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกข้อ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 

หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯไม่สามารถลงทะเบียนให้ท่านได้ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต)..................................................... ................................................... 

2. เพศ   ชาย  หญิง 

3. สถานภาพ   โสด  สมรส  หย่า   หม้าย 

4. วัน/เดือน/ปีเกิด............................................................................................................. .................... 

5. เลขบัตรประชาชน............................................................................................................... ............... 

6. เลขพาสปอร์ต......................................วันที่ออก..............................วันหมดอาย.ุ.................................. 

7. เบอร์โทรศัพท์.............................................................................................................. .................... 

8. E-mail................................... ......................................................................................................... 

9. อาชีพ  พนักงานบริษัท  เจ้าของกิจการ  นักเรียน/นักศึกษา  ว่างงาน 

10. ชื่อสถานที่ทํางาน (กรุณาระบุตําแหน่งงาน)/สถานศึกษา .......................................................................... 

11. ที่อยู่สถานที่ทํางาน/สถานศึกษา......................................................................... ................................ 

12. เบอร์โทรสถานที่ทํางาน/สถานศึกษา................................................................................................... 

13. รายได้ต่อเดือน................................................................................................................................ 

14. ท่านเคยเดินทางไปประเทศเกาหลีหรือไม่ 

 ไม่เคย 

 เคย จํานวนครั้ง................... จุดประสงค์ในการเดินทาง....................................................................  

15. ท่านเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนที่ไม่ใช่ประเทศเกาหลีหรือไม่ 

 ไม่เคย 

 เคย จํานวนครั้ง................... จุดประสงค์ในการเดินทาง....................................................................  

 

กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น หากท่านให้ข้อมูลเท็จทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

 

การลงทะเบียน K-ETA เป็นส่วนนิ่งในการคัดกรองคนเข้า - ออกเกาหลีเท่านั้น  

ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจจะมีการคัดกรองอีกครั้ง การลงทะเบียน K-ETA ไม่ได้เป็นการการันดีว่าจะต้องผ่านด่าน หากไม่
ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ไม่สามารถยกร้องเงินคืนได้ทุกกรณี 

 



 

เอกสารในการลงทะเบียน 

1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป โปรด
ตรวจดูอย่างละเอียด สแกนภาพเป็น JPG หรือ JPEG เท่านั้น 

2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลัง ต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน สแกนภาพเป็น JPG หรือ JPEGเท่านั้น 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


