
 
 

บินด้วยสายการบิน JINAIR (LJ) : ขึน้เครือ่งที่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ (BKK) 

LJ004 BKK (สวุรรรภมูิ) – ICN (อินชอน) 22.25 – 05.40  
LJ003 ICN (อินชอน) – BKK (สวุรรณภมูิ) 17.10 – 21.10 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 



 

ผูท้ี่เดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปนี้ : 
ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/JOHNSON&JOHNSON ถึงจะได้รบั
การรองรบัการละเว้นการกกัตวั เม ื่อถึงประเทศเกาหลี  โดยประเทศเกาหลีรบัรองวคัซีนไขว้ โดยการ
ฉีดเขม็ที่ 2 ต้องไม่เกิน 180 วนั (ยกเว้น JOHNSON&JOHNSON เขม็ 1 ไม่เกิน 180 วนั) หากเป็น
เขม็บสูเตอร  ์ต้องก่อนเดินทาง 14 วนั 



 
DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมูิ) - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน         (-/-/-)  
19.00 คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร  ์สายการบิน JINAIR โดยมเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรบั  
**กรณุาเผือ่เวลาในการเดินทางมายงัสนามบินอย่างน้อย 3 ชัว่โมง เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการเชค็อิน**  

22.25 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน  ประเทศสาธารณรฐั เกาหลีใต้ โดย สายการบิน  JINAIR เ
 ทีย่วบนิที ่LJ004 

** สําหรบัเที่ยวบินน้ี ไม่มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ กรุณารบัประทานอาหารใหเ้รยีบรอ้ยก่อนขึ้น
เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 20 นาท ี**  

 **รวมนํ้าหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. (ช้ิน) และถือขึน้เครื่องได้ 7 ก.ก. 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - เกาะนามิ - ไร่สตอเบอรร์ ี่ – ป้อมฮวาซอง       (-/L/D)  
05.40  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้  
** ตามเวลาทอ้งถิน่ เรว็กวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรณุาปรบันาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนดัหมายเวลา ** 
 นําท่านเดนิทางสู่ เกาะนามิ (NAMI ISLAND) เป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศเกาหลใีต ้ มรีปูร่าง

เหมอืนใบไมล้อยน้ํา เป็นเกาะกลางแม่น้ําฮนั ซึ่งเกดิจากการสรา้งเขื่อนชอ็งพยอ็ง โด่งดงัจากซรีสีเ์รื่องเพลงรกั
ในสายลมหนาว (THE WINTER LOVE SONATA) ซึง่ใชเ้กาะนามเิป็นสถานทีถ่่ายทาํ เกาะนามไิดช้ื่อตามนาย
พลนาม ิทีร่บัราชการตัง้แต่อาย ุ17 ปี บดิาอยูใ่นตระกูลสงูศกัดิ ์สว่นมารดาเป็นเจา้ฟ้าหญงิ เขานําทพักวาดลา้ง



จลาจลในพืน้ที่ภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไดท้ัง้หมด และไดร้บัตําแหน่งสูงเมื่อยงัมอีายุ
เพยีง 26 ปี แต่หลงัจากเปลีย่นรชักาลใหม ่เขากถ็ูกใสร่า้ยว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชวีติพรอ้มกบัมารดาและ
พวกรวม 25 คน ต่อมาหลงัผลดัเปลีย่นรชักาลใหมอ่กีครัง้ ไดม้กีารพสิจูน์พบว่าขอ้กล่าวหาทัง้หมดลว้นเป็นเทจ็ 
เขาจงึได้รบัคนืยศถาบรรดาศกัดิด์งัเดมิ เกาะแห่งน้ีมทีวิทศัน์ที่สวยงามไปด้วยต้นเกาลดัและทวิสนเรยีงราย 
ในช่วงฤดูใบไมร้ว่งจะมเีทศกาลใบไมเ้ปลีย่นส ีใบไมต่้างเปลีย่นเป็นสแีดงสวยงาม และมสีุสานของนายพลนาม ี
ซึง่ยงัคงตัง้อยู ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัคลับี ้

NAMI ISLAND 



ไร่สตรอเบอรร์ ี่ ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการชมและเลอืกเกบ็สตรอเบอรร์ีส่ดๆหวานฉ่ําจากไร่ นอกจากนัน้ ท่าน
ยงัสามารถซือ้กลบัมาฝากคนทีท่า่นรกัทีเ่มอืงไทยไดด้ว้ย 

 
 นําท่านเดนิทางสู่ ป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress) ป้อมปราการแห่งน้ีมคีวามยาวรวม 5.52 กโิลเมตร ซึ่ง

ไดร้บัการออกแบบ เพือ่ปกป้องเมอืงและอาํนวยความสะดวกทางการทหาร ไดแ้ก่ รรูะหวา่งกอ้นอฐินัน้ มขีนาดใหญ่
พอทีจ่ะยงิปืนลูกศร หรอืหอกยาวผา่นได ้ในกรณีทีม่กีารโจมต ีรวมไปถงึประตูของป้อมปราการ ซึง่หนัหน้าไปยงั 4 
ทศิ นอกจากน้ี ป้อมปราการน้ียงัถูกกําหนดใหเ้ป็น โบราณสถานหมายเลข 3 ในเดอืนมกราคม ค.ศ. 1963 และ
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็น มรดกโลกทางวฒันธรรม ขององคก์รยเูนสโก ในเดอืนธนัวาคม ค.ศ. 1997 

ค ํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู BBQ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่พกั KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า  
 



DAY 3 สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด  ์- ภเูขานัมซาน - หอคอยเอน็โซลทาวเวอร  ์– ศนูยร์วมเครื่องสาํอางแบรดด์งั –  
 สวนสาธารณะยอนนัมดง - ย่านฮงแด           (B/L/D)  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางไปยงั สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์ (EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
เกาหลใีต ้ตัง้อยูบ่นทาํเลทีส่วยงามท่ามกลางหบุเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใตข้องเมอืงโซล ไดร้บัการขนานนามว่า
เป็นดสินีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ที่น่ีถูกออกแบบให้แตกต่างกนัในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสตัว์ , GLOBAL FAIR , 
EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE แล ะEVER LAND SPEEDWAY 
นอกจากน้ียงัมสีวนสีฤ่ด ูซึง่ปลูกดอกไมป้ระจาํในแต่ละฤดกูาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกใหเ้ขา้กบับรรยากาศของ
เทศกาลนัน้ๆ โดยมบีรษิทัซมัซุง เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจดัการสวนสนุกแห่งน้ี ดงันัน้ความยิง่ใหญ่ตระการตา และ 
ปลอดภยั ไมแ่พช้าตใิดในโลกแน่นอน **โซนสวนน้ําจะเปิดเฉพาะชว่งฤดรูอ้น** 

 

 
เที่ยง   อิสระอาหารกลางวนั ณ สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด  ์เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

เดนิทางไปยงั ภเูขานําซาน เป็นทีต่ ัง้ของ หอคอยเอน็ โซลล  ์ทาวเวอร  ์(N SEOUL TOWER)  1 ใน 18 หอคอย
เมอืงทีส่งูทีสุ่ดในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน้ําทะเล ทา่นสามารถชมทศันียภาพของกรงุโซลจากยอด
โซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หนัไปยงัทศิตรงขา้ม กจ็ะเหน็ไกลไป
ถงึแม่น้ําฮนักงั เป็นอกีหน่ึงสถานที ่ทีสุ่ดแสนจะโรแมนตกิ และไมว่่าจะฤดไูหนๆ ทีน่ี่ยงัคงไดร้บัความนิยมเสมอมา 
เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้งกุญแจคู่รกัทีย่อดนิยมของนักท่องเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชื่อว่าหากไดม้าคลอ้ง
กุญแจดว้ยกนัทีน่ี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะทาํใหร้กักนัมัน่คง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไมร่วมค่า ขึน้ลฟิต์ 
และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกัสําหรบัคล้อง ท่านสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได้ **  **ราคารวมค่าขึ้น 
SUTTLE BUS แลว้** 



 
นําท่านชมผลิตภัณฑ์เวชสําอางจาก ศ ูนย์รวมเครื่อ งส ําอางแบรนด ์ด งัเกาหลี (COSMETIC 

GALLERY) เช่น WATER DROP (ครมีน้ําแตก) , SNAIL CREAM (ครมีเมอืกหอยทาก) , BOTOX (โบทอ็กซ)์ 

, ALOE VERA PRODUCT (ผลติภณัฑจ์ากสมนุไพร วา่นหางจระเข)้ เป็นตน้ 

 สวนสาธารณะยอนนัมดง สวนสาธารณะใจกลางชุมชนทีอ่ยูอ่าศยั เตม็ไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นกาแฟ สไตลเ์กาหลี
อยู่เป็นจํานวนมาก บรรยากาศสบายๆ อยู่บรเิวณเดียวกนักบัย่านฮงแด ย่านฮงแด  เป็นย่านช้อปป้ิงบริเวณ
ดา้นหน้าของมหาวทิยาลยัฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) จงึเป็นศูนยร์วมเดก็วยัรุน่และเดก็มหาวทิยาลยั เป็นอกี
เสน้หน่ึงที่มบีรรยากาศโรแมนติก อกีทัง้ยงัมรีา้นกาแฟที่เป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอรี่ รา้นค้าจําหน่ายสนิค้าแฟชัน่ 
คลบั ตลาดศลิปะ และรา้นอาหารที่น่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมา
เดนิเลน่ ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารต่างๆกย็งัไมแ่พงอกีดว้ย 

ค ํา่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู BIBIMBAP 
ที่พกั KOREA L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
DAY 4 ศนูยโ์สมรฐับาล – ศนูยส์มนุไพรนํ้ามนัสนเขม็แดง - พระราชวงัถอ็กซูกงุ – หมู่บ้านบุกชอน - ดิวตี้ฟรี – ย่าน
 เมียงดง              (B/L/-)  
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เลอืกซือ้สนิคา้จาก ศนูยโ์สมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลทีเ่รยีกวา่ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล เพราะโสมทุก

ชนิดทีน่ี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใตม้าตรฐานของรฐับาล ไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากรฐับาล เป็นโสมทีม่อีายุ 6 



ปี ซึง่ถอืว่ามคีุณภาพดทีีสุ่ดในโลก มชีื่อเสยีงทีส่ดุ และ ศนูยส์มนุไพรนํ้ามนัสนเขม็แดง (RED PINE) 
เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากน้ามนัสน มสีรรพคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลใน
รา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ี
จากนัน้นําท่านชมความงามของ พระราชวงัถอ็กซูกงุ (Deoksugung Palace) เป็นพระราชวงัทีม่ถีนนกําแพงหนิ
ทีม่ชีื่อเสยีง และเป็นพระราชวงัซึ่งตัง้อยู่อย่างโดดเด่นสง่างาม ท่ามกลางอาหารสไตล์ตะวนัตก ใจกลางเมอืงกรุง
โซล งแม้จะมีขนาดเล็กแต่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยเป็นการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมเกาหลีและ
วฒันธรรมตะวนัตกเขา้ดว้ยกนัอยา่งลงตวั ภายในยงัมอีาคารแบบโรมนัและดา้นหน้ามกีารจดัสวน ซึง่เป็นสวนแบบ
ตะวนัตกแหง่แรกในเกาหลอีกีดว้ย  

 หมู่บ้านบุกชอนฮนัอก (BUKCHON HANOK VILLAGE)  หรอืบางคนเรยีกว่า หมู่บา้นบุคชอนฮนัอ๊ก เป็น
อกีหน่ึงสญัลกัษณ์ของเกาหล ีทา่มกลางตกึรามบา้นชอ่งทีท่นัสมยัของกรงุโซลนัน้ หมูบ่า้นแหง่น้ีกย็งัคงรกัษาอาคาร
บ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสําหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ประวตัศิาสตร ์หมู่บา้นบุกชอนฮนัอกถอืเป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีแห่งหน่ึงทีเ่มื่อนกัท่องเทีย่วไดไ้ปเยอืนแลว้ จะได้
พบกบับา้นของขนุนางระดบัสงูของเกาหลใีนสมยัก่อน ภายในหมูบ่า้นมอีาคารแบบดัง้เดมิของเกาหลกีวา่ 100 หลงั 
(รูปแบบบา้นแบบดัง้เดมิของเกาหลเีรยีกว่า ฮนัอก) ซึ่งเก่าแก่มาตัง้แต่สมยัโชซอน ส่วนชื่อ บุคชอน(BUKCHON) 
แปลวา่หมูบ่า้นทางตอนเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
เที่ยง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนู ชาบ ูชาบสูไตลเ์กาหลี 

ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษีที่ใหญ่ทีสุ่ดในโซล ใหไ้ดช้อ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นํา
แบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬกิา , แว่นตา , เครื่องสาํอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรปู หรอืจะเป็น
โทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้อได้อย่างเต็มที่ เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังกว่า 250 แบรนด์ ทัง้
เครื่องสําอาง , น้ําหอม , กระเป๋า , สินค้าแฟชัน่ต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , 
LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป็นตน้ ไมไ่ดม้แีคเ่พยีง
สนิคา้จากแบรนดต่์างประเทศเทา่นัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกีม็ใีหเ้ลอืกหลากหลายไมแ่พก้นั ราคากถ็ูกกวา่ 
ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงไดช้ื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบ
รนด์เกาหลชีัน้นํา ซึ่งในแต่ละวนัจะ มวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ็ปป้ิงกนัอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสนิคา้ได้
อย่างหลากหลายทัง้เสื้อผา้ , รองเท้า , กระเป๋า , เครื่องสําอางซึ่งเป็นที่รูจ้กัอย่างดขีองคนไทย เช่นLANEIGE , 
ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นตน้ เครือ่งประดบั , ซดีเีพลง 
, วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีปูดารานกัแสดงคนโปรดของท่านอยูใ่นสนิคา้ อกีทัง้
ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารต่างๆ ทา่น สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟุตไดท้ีน้ี่  

BUKCHON 



 
ค ํา่   อิสระอาหารค ํา่ย่านเมียงดง เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว  
ที่พกั KOREA L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
DAY 5 ศ ูนย ์สม ุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน  อเมทิส  – ฮุนไดพรีเม ี่ยม  เอ้าท์เลท – ร้านละลายเงินวอน  – ท่า
 อากาศยานนานาชาติอินชอน – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมูิ)        (B/L/-)  
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เลอืกซือ้สนิคา้จาก ศนูยส์ม ุนไพรเกาหลี (HERB SHOP)  เป็นผลติภณัฑผ์ลของฮ๊อกเกท็นาม ูทีเ่ตบิโตกลาง

ป่าดงดบิกว่า 20 ปี มสีรรพคุณช่วยกรองสารพษิในตบั เหมาะสาํหรบัคนทีท่ํางานหนัก ดื่มเหลา้ นอนดกึ หรอืเป็น
ไวรสัตบัอกัเสบ ตบัแขง็ใหแ้ขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไมถู่กทาํลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้ง
จากอาหารและยา 
นําท่านเดินทางสู่ โรงงานเจียระไน  พลอยสีม ่วง อเมทิส  (Amethyst Factotory) แดนเกาหลีเป็นแดนของ 
พลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและนําโชค โดยมตีัง้แต่สมีว่งออ่นเยน็ตา จนถงึสมีว่งเขม้ (มว่งไวน์) มเีสน่หเ์ยา้ยวน
ใจ พลอยน้ีจะสวยงามจบัตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จี้ ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิที่มพีลงัในการบําบดัทัง้ด้าน
ร่างกายและจติใจของผูส้วมใส่ ขจดัความคดิแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนําโชค สามารถปกป้องคุม้ครองผู้
สวมใสไ่ด ้ 
นําท่านเดนิทางไปยงั ฮนุได พรีเม ี่ยม เอ้าท์เลท ชอ้ปป้ิงเอาทเ์ลต สนิคา้แบรนดเ์นมใจกลางเมอืง ภายในมขีองช้
อปต่างๆจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็น Prada, FERRAGAMO TOD’S, COACH, MCM, ADIDAS, NIKE เป็นต้น  ที่
สาํคญั ราคาถูกกวา่ชอ้ปดา้นนอกอยา่งตํ่าๆ 30% 

เที่ยง   รบัประทานอาหาร เมนู BUDAEJJIGAE 
นําท่านเดนิทางสู่ ซุปเปอรม์ารเ์กต็  หรือ ร้านละลายเงินวอน ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อชอ็กโกแลต ผลติภณัฑข์องใบ
และรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครมีลา้งหน้าโสม เครื่องสําอางโสม 
เป็นตน้ และยงัมหีมอนสขุภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี , ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต้ 
17.10    ออกเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดย สายการบิน JINAIR เทีย่วบนิที ่ LJ003 
 **รวมนํ้าหนักกระเป๋าสาํหรบัโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. (ช้ิน) และถือขึน้เครื่องได้ 7 ก.ก. 



**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟลท์บินและสายการบิน**  
21.10 เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 
อตัราค่าบริการ  

 

 
** ไม่ม ีราคาเดก็ สาํหรบัเดก็อายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท **  

** (ไม่ม ีที่น ัง่บนเครื่องบิน)** 
**หากต้องการทาํกร ุป๊ส่วนตวั สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้** 

 
 
ข้อสาํคญั  
 

- อตัราน้ียงัไมร่วมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 
ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีทา่นสามารถให้
มากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อน
เดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ  

- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางตํ่ากวา่ 25 คน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วนัก่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั 3 ท่าน /ห้อง ทางโรงแรมจะทาํการเสริมเตียงให้เท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยูก่บันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 

- อตัรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ์ เร ียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทวัร  ์ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ  3,200 
บาท)  

สาํคญั!! :  กรณีผ ูเ้ดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้จากที่

ด ้านหน้ าเค าน์ เตอ ร ์เช็คอิ น  หรือ จากด่านตรวจคน เข้า เม ือ งก ็ต าม  ทางบริษัทขอสงวน สิทธิ์ ไม ่

วนัที่เดินทาง ราคาผ ูใ้หญ่ จอยแลนด (์ไม่ใช้ต ัว๋) พกัเดี่ยว 

15 – 19 มีนาคม 2566 23,999 15,999 5,500 

17 – 21  มีนาคม 2566 23,999 15,999 5,500 



รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ี่ท่านชาํระเรียบร้อยแล้วไม่

ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

หมายเหต ุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพืน้เม ืองของรฐับาลเกาหลีร ่วมกบัการท่องเที่ยวเกาหลี ใน
นามของร้านรฐับาล  ซึ่งจาํเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร  ์เพราะมีผลกบัราคาทวัร  ์ จึง
อยากเรียนชี้แจงล ูกค้าทุกท่านว่า ร้านรฐับาลทุกร้านจาํเป็นต้องแวะชม  จะซื้อหรือไม่ซื้อ
ขึ้นอยู่กบัความพอใจของล ูกค้าเป็นหลกั และถ้าหากล ูกค้าไม่มีความประสงค ์จะเข้าร ้าน
รฐับาล ขอสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากท่านเป็นจาํนวนเงิน 100 USD / 
ท่าน / รา้น 

กรณีต้องการตดักร ุป๊ส่วนตวั กร ุป๊เหมาที่สถานะผ ู้เดินทางเป็น เดก็นักเรียน นักศึกษา คร  ู ธ ุรกิจขาย
ตรงเครื่องส ําอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ  หรือคณะที่ต ้องการให้เพ่ิมสถานที่ขอด ูงาน  กร ุณา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าที่เพื่อทาํราคาให้ใหม่ทุกคร ัง้  
 
การลงทะเบียนเข้า-ออกประเทศเกาหลีและไทย 

1. เงื่อนไขการลงทะเบียน K-ETA (ควรเผือ่เวลาในการพิจารณาอย่างน้อย 10 วนั) 

- ทางบริษทัฯ จะทาํการลงทะเบียน K-ETA ให้ หลงัจากได้รบัเงินมดัจาํ หากลงทะเบียนไม่ผา่นจะรีฟันเงินคืน
ให้โดยหกัค่าใช้จ่ายตามจริง   

1.1.1 หากไม่ผา่น K-ETA หกัค่ามดัจาํต ัว๋ 1500 บาท และค่ากรอก K-TEA 500 บาท 
1.1.2 กรณีที่ลกูค้ามี K-ETA อยู่แล ้ว ทางบริษทัจะคืนค่าธรรมเนียม 300 บาท/ท่าน 

- ทางบริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนในการลงทะเบียน ตามข้อม ูลที่ท่านให้มาเท่านัน้ หากไม่ผ่านการอนุมตัิ  ไม่
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 

- การลงทะเบียน K-ETA เป็นส่วนนึงในการคดักรองคนเข้า - ออกเกาหลีเท่านัน้ ด่านตรวจคนเข้าเม ืองอาจจะ
มีการคดักรองอีกคร ัง้ การทาํ K-ETA ไม่ได้เป็นการการนัตีว่าจะต้องผ่านด่าน หากไม่ผ่านด่าตรวจคนเข้า
เม ืองกไ็ม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ทุกกรณี 

- เอกสารที่ต ้องเตรียม คือ สาํเนาพาสสปอรต์ที่ม ีอายเุหลือมากกว่า 6 เดือน รปูถ่ายพืน้หลงัสีขาว ขนาด 2 น้ิว 
ข้อมลูส่วนตวัที่ต ้องใช้ในการกรอกข้อมลู 

2. เงื่อนไขการลงทะเบียนยกเว้นการกกัตวั  
- ผู้ที่เดินทาง จะต้องได้รบัวคัซีนดงัต่อไปนี้ : ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/ 

JOHNSON&JOHNSON ถึงจะได้รบัการรองรบัการละเว้นการกกัตวั เม ื่อถึงประเทศเกาหลี  โดยประเทศ
เกาหลีรบัรองวคัซีนไขว้ โดยการฉีดเขม็ที่ 2 ต้องไม่เกิน 180 วนั (ยกเว้น JOHNSON&JOHNSON เขม็ 1 ไม่
เกิน 180 วนั) หากเป็นเขม็บสูเตอร  ์ต้องก่อนเดินทาง 14 วนั 



- เอกสารที่ต ้องเตรียม คือ เอกสารแสดงการได้รบัวคัซีนเป็นภาษาองักฤษที่เชื่อถือได้ เช่น วคัซีนพาสสปอรต์ 
เป็นต้น 

อตัราค่าบริการน้ีรวม  
- ค่าบตัรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ 
เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหน่ึง กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน้ําหนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ํ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก.  
- รถรบัสง่นําเทีย่วตามรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- หวัหน้าทวัรนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุในโปรแกรมการเดนิทาง 
- คา่โรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ทา่น ต่อ หอ้ง กรณพีกั 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) 

ในกรณมีงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีท่าํใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเตม็ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กั ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดมิ โดยคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน 
เชน่ กรณทีีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระคา่หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ  

- ค่าประกนัอุบตัิเหตุการเดนิทางตามกรมธรรม์ ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิท่านละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ 
วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัภยั ซึ่งไม่รวมประกนัสขุภาพ 

- ค่าลงทะเบียน K-ETA (1 คร ัง้/ท่าน) 
 
อตัราค่าบริการน้ี ไม่รวม 

- คา่มนิิบารใ์นหอ้งพกั(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
- คา่อาหารสาํหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารสาํหรบัมสุลมิ 
- คา่วซ่ีาสาํหรบัพาสสปอรต์ต่างชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งทาํการยืน่เองเทา่นัน้ 
- คา่ใชจ้า่ยดา้นเอกสารสว่นตวั เชน่ คา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง วคัซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กวา่เวลานดัหมาย ทา่นตอ้งออกคา่เดนิทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มน้ํีาหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ัง่บนเครื่องบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสายการ

บนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้าํหนด 
- คา่ภาษน้ํีามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
- อตัราน้ียงัไมร่วมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเดก็ ยกเวน้เดก็อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทัง้น้ีทา่นสามารถให้



มากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นน้ี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ก่อน
เดนิทางทุกทา่น ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

เงื่อนไขการจอง 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจําครัง้ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท 

หลงัจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง 2 วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชาํระเงนิในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทินัท ีหากยงัไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจาํเป็นตอ้งทาํจองเขา้มาใหม ่นัน่หมายถงึวา่ กรณทีีม่คีวิรอ (WAITING LIST) กจ็ะ
ให้สทิธิไ์ปตามระบบ ตามลําดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามทีี่นัง่ราคาพเิศษจํานวนจํากดั ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ เร ียกเกบ็ค่าบริการ เตม็จาํนวน เท่านัน้  

- หลงัไดร้บัการลงทะเบยีน K-ETA ผ่านแลว้ กรุณาชําระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอือย่างน้อย 20 วนั ก่อนออกเดนิทาง หาก
ท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษิทักําหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวน
สทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจาํใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหน่ึงกต็าม 

- กรณีลูกคา้ทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไม่ถงึ 15 วนั ก่อนออกเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เกบ็คา่ทวัรเ์ตม็จาํนวน 100% 

 
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณทีีว่นัเดนิทางตรงกบั
วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิก่อน 40 วนั* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั คนืเงนิ 50%ของค่าทวัร ์หรอืหกัค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามดัจําตัว๋เครื่องบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจาํเป็นอื่นๆ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่าํระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์เช่น มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษิทัจะเกบ็เป็นเครดติหรอืเลื่อนการเดนิทางในพเีรยีดถดัไปใหก้บัลูกคา้ โดยยดึ
ตามนโยบายของสายการบนิและบรษิทัแลนดต่์างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหน้า อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หน้าทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัช่วงพเีรยีดวนัทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สาํคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที่เกดิขึน้จรงิสําหรบัการดําเนินการจองครัง้แรก ตามจํานวนครัง้ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 

- กรณีลงทะเบียน K-ETA ไม่ผา่น จะรีฟันเงินคืนให้โดยหกัค่าใช้จ่ายตามจริง  
 หากไม่ผา่น K-ETA หกัค่ามดัจาํต ัว๋ 1500 บาท และค่ากรอก K-TEA 500 บาท 
 กรณีที่ลกูค้ามี K-ETA อยู่แล ้ว ทางบริษทัจะคืนค่าธรรมเนียม 300 บาท/ท่าน 
 



หมายเหต  ุ 

- กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาตดิต่อ
สอบถามเพื่อยนืยนักบัเจา้หน้าทีก่่อนทุกครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้น้ีขึน้อยู่
กบัฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านัน้ สิง่สําคญั ท่านจําเป็นต้องมาถึง
สนามบนิเพื่อเชค็อนิก่อนเครื่องบนิ อย่างน้อย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นน้ีหากเกดิความเสยีหายใดๆบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไมว่่า
ส่วนใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพื่อใชใ้นการออกบตัร
โดยสาร 

- หลงัจากท่านชําระค่าทวัรค์รบตามจาํนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะนําส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางให้
ทา่นอยา่งน้อย 3 หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

- อตัราทวัรน้ี์ เป็นอตัราสําหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วนั ไป 
หรอื กลบัส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลบั ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จ้กักนัมาก่อน เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ทา่น จาํเป็นตอ้งชาํระค่า
หอ้งพกัเดีย่วตามทีร่ะบุ 

- หนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั  

- กรณทีีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเน้ือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 

- บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการ
บนิ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประท้วง คําสัง่ของเจา้หน้าที่รฐั และอื่นๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บรษิทั  

- เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนบรษิัทฯ ไม่มอีํานาจในการตดัสนิใจหรอืให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทน บรษิัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษิทัฯกาํกบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อน
วนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้า่ยการดาํเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิสาํหรบัการดาํเนินการจอง
ครัง้แรก ตามจาํนวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจาํเป็นตอ้งสง่มายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่าน
ตอ้งการ  



- ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็คา่น้ํามนัและภาษสีนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  

- เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้น้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทั
จงึขอสงวนสทิธิ ์ไม่สามารถขอรบัเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ต้องการไดร้บับรกิาร 
หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดกต็าม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น
การไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายไมว่า่สว่นใดสว่นหน่ึงใหท้า่น เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้าํการจองและถูกเกบ็คา่ใชจ้า่ยแบบ
เหมาจา่ยไปล่วงหน้าทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้า โดยสว่นน้ีทางบรษิทัจะคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั หากกรณทีีจ่าํเป็นจะตอ้ง
มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

 
**เมื่อท่านชาํระเงินค่าทวัรใ์ห้กบัทางบริษทัฯ แล้วทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลงทัง้หมดนี้แล ้ว** 

** ขอขอบพระคณุทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์การลงทะเบียน K-ETA  
1 .ชื่อ – นามสกลุ ตามหน้าหนังสือเดินทาง (ภาษาองักฤษเท่านัน้) 
.................................................................................................................................................................  

2. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ** ไฟล  ์JPG เท่านัน้ **  //  ** หนังสือเดินทางต้องมีอายไุม่น้อยกว่า 6 เดือน ** // ** 
รปูภาพหนังสือเดินทางต้องชดัไม่เบลอ สามารถมองเหน็ข้อมลูครบถว้น ** 

 

3. เบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได้ ...................................................................................... (เบอรข์องลกูค้า) 

     อีเมลของลกูค้า ........................................................... (การลงทะเบียนจอง PCR ที่เกาหลีใช้เมล 1 เมล ต่อ 1 คน) 
4. แจ้งรายละเอียดข้อมลูการเดินทางไปต่างประเทศ  

เคยไปเกาหลีหรือไม่                 ไม่เคย               เคย    .................. คร ัง้ เดินทางเพื่อ .................................... 

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

เคยไปประเทศอื่นที่ไม ่ใช่เกาหลีหรือไม่                 ไม่เคย               

         เคย    .................. คร ัง้ เดินทางเพื่อ ........................................................................................................ 



(เคย/ไม่เคย กรณุาแจ้งรายละเอียดการเดินทาง – เดินทางไปประมาณกี่คร ัง้และเดินทางไปทาํอะไร) 

5. แจ้งอาชีพ ณ ปัจจบุนัของท่าน (กรณุาแจ้งข้อมลูเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 

5.1 อาชีพ ณ ปัจจบุนั ......................................................................................................................... 

5.2 รายได้โดยประมาณ/เดือน  ........................................................................................................... 

5.3 ชื่อสถานที่ทาํงาน ณ ปัจจบุนัหรือชื่อของนายจ้าง 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

5.4 เบอรต์ิดต่อของสถานที่ทาํงาน หรือนายจ้าง ................................................................................. 

6. ผูร้ ่วมเดินทางของท่าน (กรณุาแจ้งข้อมลูเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 

ชื่อ-สกลุ ......................................................................................วนัเดือนปีเกิด(ค.ศ .)..................................................... 

เบอรต์ิดต่อของผ ูร้ ่วมเดินทาง.......................................................ความสมัพนัธ .์.......................................................... 

7. รปูถ่ายหน้าตรง พืน้หลงัสีขาว ** ขนาดไม่เกิน 700x700 PIXELS หรือ 2x2 น้ิว ไฟลร์ปูถา่ยที่ส่งให้ทางบริษทั ต้อง
เป็นไฟล  ์JPG หรือ JPED เท่านัน้ ** 

 

** รบกวนส่งเอกสารทัง้หมดให้แก่เจ้าหน้าที่ทนัที หลงัจากที่ชาํระเงินมดัจาํ เน่ืองจากเอกสาร K-ETA 
จะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา ** 

** ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ ในการทาํเอกสารตามคิวที่ได ้รบัเอกสารจากลกูค้าเท่านัน้ **   



** หากข้อมูลที่ลกูค้าแจ้งมามีความผิดพลาดหรอืต้องการจะแก้ไขข้อมลูที่แจ้งเจ้าหน้าที่มา จะต้อง
ดาํเนินการกรอกเอกสารใหม่ท ัง้หมด ไม่สามารถแก้ไขข้อมลูในระบบ K-ETA ได้ **  

** กรณุาให้ข้อมลูตามความเป็นจริงเท่านัน้ ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


