
 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 
23.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 แถว F เคาน์เตอร์

สายการบินแอรเ์อเชยีเอ็กซ์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

 

02.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต้ โดย เทีย่วบินที ่XJ 700 (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครื่อง) 

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลใีต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถ่ินท่ีเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวก

ในการนัดหมาย) หลังผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดี

ต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน เมนู จาจังมยอน 

วันแรก  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                                                                                                     

                                                                                                                                       (-/-/-)

                                                                          

วันทีส่อง สนามบินอินชอน • ไชน่าทาวน์ • ถนนแคฮังนูร ี• เทศกาลตกปลาน้าแข็ง 

                                                                                                                                                  (-/กลางวัน/เย็น)

                                                                          



 
 

 

 

 น าทุกท่านเดินทางสู่ อินชอน ไชน่า

ทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนในเกาหลี 

ถือก าเนิดข้ึนมาจากการเปิดท่าเรือ

อินชอน  เพื่อเป็นพื้นท่ีส าคัญในการ

ขนส่ ง  และ ค้าขายสิน ค้า กับ จีน

แผ่นดินใหญ่ ชาวจีนจ านวนมากจึง

อพยพมาต้ังรกรากจนกลายเป็น “ไช

น่าทาวน์” มาจนถึงปัจจุบัน ในขณะ

ท่ีเดินผ่านตรอกซอกซอยต่างๆ เราสามารถสัมผัสกล่ินอาย และวัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนท่ียังคง

หลงเหลืออยู่ได้ มีร้านอาหารจีนมากมายให้ล้ิมลอง และท่ีน่ียังเป็นต้นก าเนิดเมนูโด่งดังของเกาหลี 

บะหม่ีจาจังมยอน หรือบะหม่ีด า ท่ีทุกคนรู้จักกันในทุกวันน้ี มาถึงท่ีต้องไปอุดหนุนร้านดังในต านาน 

Mandabok จาจังมยอน เป็นร้านขายบะหม่ีด าเจ้าเก่าท่ีมีลูกค้ามาเข้าคิวรอกันเป็นจ านวนมาก 



 
 

 

โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และเดินเท่ียว ถนนแคฮังนูร ีถนนท่ีเต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่อง

สไตล์ญี่ปุ่นผสมผสานกับจีนและเกาหลี ซ่ึงโซนอาคารบ้านเรือนญี่ปุ่นออกแบบด้วยไม้แบบเรียวกัง 

หรือภัตตาคารสมัยเอโดะ ท าให้ถนนสายน้ีมีความแตกต่างและโดดเด่นมากๆ 

น าท่านเดินทางไปยังเมือง ฮวาชอน ร่วมฉลองเทศกาลสุดย่ิงใหญ่ เทศกาลตกปลาน้าแข็ง ซ่ึงในปีน้ี

งานเทศกาลถูกจัดข้ึนในวันท่ี 07 – 29 มกราคม ในแต่ละปีจะมีนักท่องเท่ียวมาเยือนนับล้านคน เพื่อ

ตกปลาเทร้าท์ภูเขา “The Queen of Valley หรือ ราชินีแห่งขุนเขา” โดยจะอาศัยอยู่ในน้าเย็นท่ีมี

อุณหภูมิต่ากว่า 20 องศาเซลเซียส นอกจากกิจกรรมตกปลาแล้ว สามารถน าปลาท่ีตกได้มาท าเป็นซู

ชิ หรือซาชิมิแล้วรับประทานได้เลย ภายในงานจะมีกิจกรรมท้าความหนาวต่างๆ อาทิเช่น การ

แข่งขันจับปลาเทร้าท์ด้วยมือเปล่า การตกปลาใต้น้าแข็ง การโชว์แกะสลักน้าแข็ง เล่นเล่ือนหิมะ 

และอ่ืนๆ (ฟร!ี! อุปกรณ์ตกปลา) 

(หมายเหตุ : วันเวลาในการจัดงานอาจมกีารเปลีย่นแปลง ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศในปีน้ันๆ หาก

ไม่สามารถไปตกปลาน้าแข็งได้ ในกรณทีีน่้าแข็งยังไม่สามารถลงไปยืนตกปลาได้ บรษัิทฯจะน า

ท่านไปตกปลาที่ซาราซอม หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยขัดข้องอ่ืนๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

เย็น   บรกิารอาหารเย็น เมนู บูลโกกิ 

จากน้ัน  พักที ่L’ART Hotel หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากน้ัน สนุกกับการเล่นสกีบน ลานสกีขนาดใหญ่ เม่ือย่างเข้าสู่ฤดูหนาวภูเขาของประเทศเกาหลีท่ี

จะถูกปกคลุมเต็มไปด้วยหิมะ ด้านในจะมีลานสกีทางลาดท่ีเหมาะสมกับนักสกีทุกเวล ท้ังระดับ

เร่ิมต้นส าหรับมือใหม่หัดเล่นสกี เนินระดับกลาง และเนินส าหรับคนท่ีเล่นสกีจนช านาญแล้ว เนิน

ลาดส่วนใหญ่จะช่วยให้นักสกีท่ีมีประสบการณ์น้อยได้สนุกสนานไปกับการเล่นสกีด้วยความ

ปลอดภัย ส่วนทางลาด Deer Slope จะมีความลาดชันน้อย เหมาะอย่างย่ิงส าหรับนักเล่นสกีท่ีอยู่

ระหว่างระดับเร่ิมต้น ส่วนทางลาดแบบ S Dragon Slope จะเพิ่มความสนุกสนานเป็นอย่างมาก

วันทีส่อง สกี • ไรส่ตรอวเบอรร์ี ่• สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ • คอสเมติค • สมุนไพรโสม • ถนนฮงแด 

                                                                                                                   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

 
 
 



 
 

 

ส าหรับนักสกีระดับกลาง ควรเตรียมอุปกรณ์ก่อนเล่นสกีให้พร้อม อาทิ เสื้อแจ๊คเก็ตกันน้า กางเกง

รัดรูป ผ้าพันคอ แว่นกันแดด และถุงมือสกี ก่อนลงสนามจริงต้องรับฟังข้อแนะน าต่างๆ และฝึก

วิธีการเล่นจากเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน เพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นทุกคน ส าหรับคนท่ีเล่นจนโปรสามา

รถน่ังกระเช้าข้ึนไปได้บนเขาได้เลย (อัตราค่าบรกิารไม่รวม: ค่าเล่นสกี ชุดสกี อุปกรณ์ในการเล่น

สกี สกีลิฟท์ สโนว์สเลด)  

 หมายเหตุ: การเปิดให้บริการของลานสกีและปริมาณของหิมะ ข้ึนอยู่กับความเอ้ืออ านวยของ

สภาพอากาศในแต่ละปี หากมปีรมิาณหิมะไม่เพยีงพอ ลานสกีอาจจะยังไม่เปิดให้บรกิาร หากไม่

สามารถเดินทางไปยังสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวรไ์ด้ บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ปรบัรายการ

ท่องเทีย่วทดแทนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK*)  

 

 ผจญภัยใน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลี ต้ังอยู่ในหุบเขาท่ีมี

ทัศนียภาพงดงาม จัดได้ว่าเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก มีงานเทศกาลต่างๆ ผลัดเปล่ียน

หมุนเวียนตลอดท้ังปี เช่น Tulip Festival, Rose Festival, Summer Splash, Halloween Festival 



 
 

 

และ Romantic Illumination ท่ีจะเปิดไฟสว่างไสวในตอนกลางคืน เอเวอร์แลนด์เป็นสวนสนุก

ขนาดใหญ่แบ่งออกเป็นโซนถึง 5 โซน ดังน้ี 

   

 โซนที่ 1 - Global Fair หลังจากผ่านประตูเข้ามาสู่สวนสนุก พบกับการผสมผสานกัน

อย่างลงตัวของสถาปัตยกรรมแห่งโลกตะวันออกและตะวันตก ท่ีผสมผสานเข้ากันได้อย่าง

ลงตัวอย่างเมโสโปเตเมีย เรอเนสซองส์ ไปจนถึงแบบโมเดิร์น เต็มไปด้วยร้านของท่ีระลึก 

และร้านอาหารมากมาย มีมุมถ่ายรูปสวยๆ ต้นไม้แฟนตาซี (Magic Tree) ท่ีจะเปล่ียนธีม

ไปตามฤดูกาล ต้นไม้ขนาดใหญ่มีความสูงถึง 13 เมตร ท าหน้าท่ีคอยต้อนรับเหล่า

นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในสวนสนุก  

 โซนที่ 2 - Zootopia ท่องโลก Safari World ท่ีเต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดกว่า 200 สาย

พันธ์ุ และต่ืนเต้นไปกับการน่ังรถสะเท้ินน้าสะเท้ินบกในโซน Lost Valley ชมฝูงสัตว์อย่าง

ใกล้ชิด  

 โซนที่ 3 - European Adventure ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบยุโรป สถานท่ี

ท่องเท่ียวยอดนิยมคือ คฤหาสน์ลึกลับ ซ่ึงจะได้สนุกไปกับการยิงผี และ รถไฟเหาะ T-

Express เป็นรถไฟเหาะรางไม้ท่ีสูงท่ีสุดในโลก นอกจากน้ียังมีสวนดอกไม้สี่ฤดู Secret 

Garden โดยมวลหมู่พฤกษาจะถูกเนรมิตข้ึนมาอย่างสวยงามในทุกฤดูกาล  

 โซนที ่4 - Magic Land ดินแดนเมจิกแฟนตาซี ตกแต่งสวยงามราวกับเมืองในฝัน  

 โซนที ่5 - American Adventure พาย้อนยุคกลับไปยังสมัยโคลัมบัส เตรียมวอร์มเสียงไป

กร๊ีดกับเคร่ืองเล่นมากมาย อาทิ Columbus Adventures, Rolling X-Train, Double Rock 

Spin, Hurricane เป็นต้น  



 
 

 

อีกหน่ึงความสนุกในช่วงหน้าหนาว การเล่นเล่ือนหิมะ Snow Buster มีความเร็วและความสูง

หลายระดับให้เลือกเล่น และมีเล่ือนหิมะส าหรับครอบครัวให้เด็กๆ ได้เล่นอย่างปลอดภัย 

 

กลางวัน  บรกิารอาหารกลางวัน เมนู บารบ์คิีวปิ้ งย่างสไตล์เกาหล ี 

    น าท่านเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง คอสเมติคเอาท์เลท ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางเกาหลีหลากหลายแบรนด์ 

หรือจะเป็นแบรนด์ JSM ของทางตัวร้านเองก็มีให้เลือกมากมาย อาทิ แสตมป์เซลล์ โบท็อกซ์ ครีม

น้าแตก ครีมหอยทาก และสินค้าอ่ืนๆ มีให้เลือกมากมาย และน าชม ศูนย์สมุนไพรโสม ราชาแห่ง

มวลสมุนไพร ช่วยกระตุ้นการท างานของเซลล์เม็ดเลือดขาว ชาวเกาหลีน ามาใช้รักษา และดูแล

สุขภาพเป็นเวลานานกว่า 2,000 ปี  

ช้อปป้ิงมันส์ๆ กันต่อท่ี ถนนฮงแด แหล่งรวมวัยรุ่นจากท่ัวทุกสารทิศ เพราะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยฮ

งอิก เรียกได้ว่าเป็นย่านท่ีคึกคักต้ังแต่กลางวันไปจนถึงกลางคืน  ถ้าพูดถึงเร่ืองอาหารการกิน คาเฟ่ 

หรือร้านอาหารก็เลือกหาได้ไม่ยาก ท่ีน่ีมีร้านอาหารท่ีขายอาหารท าเองมากมายในราคาท่ีไม่แพง

จนเกินไป และยังมีตัวเลือกอาหารหลากหลายประเภท ยามค่าคืนของโซลจะพบกลุ่มนักดนตรี และ



 
 

 

นักเต้นเบรคแดนซ์มาโชว์ฝีมือวาดลวดลายอยู่เต็มถนน คลับและบาร์บนถนนสายน้ีจะเปิดในตอน

ดึก และบางท่ีก็เปิดตลอด 24 ช่ัวโมง โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ 

 

ค่า        บรกิารอาหารเย็น เมนู บิบิมบับ 

จากน้ัน  พักที ่L’ART Hotel หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการ

เปล่ียนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

จากน้ัน  น าชม RED PINE ผลิตภัณฑ์ท่ีสกัดจากน้ามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยล้างพิษระบบเลือดให้

สะอาด เพิ่มภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรง และช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย น าชม ศูนย์สมุนไพรฮ็

อกเกนามู เป็นสมุนไพรท่ีช่วยบ ารุงตับ ล้างตับ ท าให้ตับแข็งแรง สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุก

วันทีส่าม น้ามันสน • สมุนไพรฮ็อกเกนามู • พิพิทธภัณฑ์สาหรา่ย + ใส่ชุกฮันบก • ห้างฮุนได ยออโีด • 

พระราชวังเคยีงบกกุง • โซลทาวเวอร ์• ดิวตีฟ้ร ี• ย่านเมยีงดง                                                                                       

                                                                                                                      (เช้า/กลางวัน/-) 

 

 
 
 Grand Mosque • ถ่ายรูปกับรถ Ferrari • ตึกเบิรจ์คารฟิา ชั้นที ่124    ดูไบมอลล์     
                  (-/บนเครื่อง/เย็น) 
 



 
 

 

วัย แม้ว่าไม่ได้เป็นโรคอะไรเลย ทุกส่วนของฮ็อกเก็ตนามู ก่ิง ก้าน ใบ เป็นสมุนไพรได้หมด แต่ส่วน

ท่ีดีท่ีสุดคือเมล็ดแก่ช่วยถอนพิษสุราได้อย่างยอดเย่ียม  

น าท่านช้อปป้ิงสินค้าท่ี ฮุนไดมอลล์ ยออีโด ห้างเปิดใหม่ท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงโซล มีท้ังหมด 8 ช้ัน 

รวมถึงช้ันใต้ดิน 7 อีกช้ัน ซ่ึงคอนเซ็ปท์ของห้างน้ีคือ สวนสาธารณะแบบ Indoor มีสินค้าให้เลือก

ซ่ือมากมาย โดยช้ัน 1 จะเป็นโซนร้านค้าแบรนด์ระดับ Hi-End ไว้ในท่ีเดียว อาทิ Gucci, YSL, 

Balenciaga, Channel, Prada, Bvlgari เป็นต้น นอกจากน้ี ยังมีคาเฟ่สวยๆ และร้านอาหารช่ือดัง

มากมาย (ฟร!ี Gift Card ท่านละ 10,000 วอน) 

เทีย่ง       อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศยัเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง  

 



 
 

 

จากน้ัน  เยือนอดีตพระราชวังหลวงท่ีเก่าแก่ และใหญ่ท่ีสุดในกรุงโซล พระราชวังเคียงบกกุง มรดกทาง

วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประวัติศาสตร์

เกาหลี มีสถาปัตยกรรมท่ีงดงามสอดคล้องกับ

ธรรมชาติอย่างลงตัว ฉากหลังมีปราการ

ธรรมชาติเป็นภูเขาพูกักซาน ส่งให้พระราชวัง

แห่งน้ีดูย่ิงใหญ่ข้ึนไปอีก เพียงแค่ได้ไปเยือนก็

รู้ สึ ก เ ห มือนไ ด้ ย้ อน เ วลา ไปอ ยู่ ในส มัย

ราชวงศ์โชซอน เดิมภายในพระราชวังมีพระ

ต าหนักถึง 200 ต าหนัก แต่ถูกท าลายลง

ในช่วงท่ีประเทศญี่ปุ่นเข้ามารุกรานหลงเหลือ

อยู่เพียงแค่ 10 ต าหนักเท่าน้ัน บรรดาคู่รักชาวเกาหลีมักจะใส่ชุดฮันบกมาถ่ายรูปคู่กับฉากหลังท่ี

สวยงามอย่าง มุมมหาชนท่ีใครมาเยือนก็ต้องได้เก็บภาพความประทับใจกับ “พระที่น่ังคึนจอง

วอน” อดีตท่ีประทับของพระมหากษัตริย์เพื่อใช้ว่าราชการ ด้านหน้าจะเป็นลานกว้างไว้ใช้จัดพิธี

ส า คัญของทางราชส า นัก 

นอกจากน้ียังมีศาลากลางน้า 

ศาลาคยองฮวีรู ห้องจัดเล้ียง

หลวง และเป็นศาลาท่ีใหญ่

ท่ีสุดของประเทศเกาหลีใต้ ถือ

เป็นจุดไฮไลท์ท่ีนักท่องเท่ียว

มาถ่ายรูปเยอะพอๆ กับพระ

ต าหนักหลวงเลยก็ว่าได้ ปิด

ท้ายด้วย ศาลาฮยางวอนจอง 

อีกหน่ึงไฮไลท์ท่ีข้ึนช่ือว่าเป็นศาลาท่ีงดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึง มีรูปทรงหกเหล่ียมตกแต่งด้วย

ลวดลายและสถาปัตยกรรมเกาหลีแบบด้ังเดิม ต้ังอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบท่ีเช่ือมต่อกับ สะพาน

ไม้ชวีฮยางกโย สะพานไม้ท่ียาวท่ีสุดในสมัยราชวงศ์โชซอน และเป็นจุดชมใบไม้เปล่ียนสีท่ีงดงาม

จนหาท่ีเปรียบไม่ได้ 

น าท่านชมข้ันตอนการท าสาหร่ายเกาหลี พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ต้นก าเนิดของการผลิตสาหร่าย 

พร้อมท้ังล้ิมลองรสชาติสาหร่ายของเกาหลีแบบด้ังเดิม ซ่ึงสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากได้ และ 



 
 

 

เรียนรู้การท าคิมบับ ข้าวห่อสาหร่ายเกาหลี เมนูเบสิคสุดๆ เป็น Street Food ท่ีนิยมมากของ

เกาหลี พิเศษ !! ใส่ชุดประจ าชาติเกาหลี “ฮันบก” และเก็บภาพเป็นท่ีระลึก 

ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟร ีพบกับแบรนด์เนมช้ันน าระดับโลก และสถานท่ีส าหรับการช้อป

ป้ิงท่ีมีการบริการแบบครบวงจร แหล่งรวมสินค้าแบรนด์หรูท้ังน้าหอม เสื้ อผ้า เคร่ืองส าอาง 

กระเป๋า นาฬิกา มีหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกซ้ือมากมาย  

 

เอาใจขาช้อปท้ังหลายพาตะลุย ย่านเมยีงดง แหล่งช้อปป้ิงอันดับต้นๆ ท่ีทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี 

สวรรค์ของสาวนักช้อป สามารถเลือกซ้ือเลือกหาสินค้านานาประเภทได้ตามใจชอบ อาทิ เสื้อผ้า 

รองเท้า เคร่ืองส าอาง และอ่ืนๆ อีกมากมาย รวมเอาไว้แทบทุกแบรนด์ท่ีมีอยู่ในเกาหลี ราคาของ

สินค้าจะเท่ากัน ต่างกันท่ีของแถมว่าร้านไหนให้เยอะกว่ากันเท่าน้ัน  



 
 

 

   

 นอกจากการมาช้อปป้ิงแล้ว เสน่ห์อีกอย่างของท่ีน่ีคือ STREET FOOD สองข้างทางเต็มไปด้วย

รถเข็นท่ีขายของกินจ าพวก เครนัปัง เค้กไข่สไตล์เกาหลีแสนอร่อย ล็อบสเตอรย่์างชสี กุ้งตัวใหญ่

สดรสหวาน ย่างบนเตาร้อนๆ โรยหน้าด้วยชีสแบบเข้มข้น หอยเชลล์อบชสี หอยไซส์ใหญ่ย่างเนย

โรยทับด้วยชีส ครวัซองค์ปลา ขนมอบเน้ือนุ่มคล้ายแพนเค้กรูปปลามีหลากหลายไส้ให้เลือก ต็อก

บกกิ แป้งราดซอสสีแดงรสจัด โอเด้ง แผ่นแป้งพับเสียบไม้รสชาติคล้ายลูกช้ินปลา โฮต็อก ขนม

แป้งแพนเค้กหนานุ่มสอดไส้น้าตาลหรือน้าผึ้ง ออมุก ลูกช้ินปลาบดเสียบไม้ ทวิกิม เมนูผัก และ

อาหารทะเลชุบแป้งทอด มันหวาน หรือของทอดต่างๆ ล้วนมีให้ลองชิมได้รสชาติแบบคนเกาหลี

แท้ๆ  

ค่า        บรกิารอาหารเย็น เมนู จิมทัค 

จากน้ัน พักที ่L’ART Hotel หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการ

เปล่ียนแปลง แต่โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ รา้นอาหาร 

จากน้ัน  แวะซ้ือของฝาก ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงินวอน มีขนมเกาหลีหลากหลายชนิดให้เลือกซ้ือ ไม่ว่า

จะเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลี สาหร่าย นมกล้วย เยลล่ียาคูลท์ ขนมธัญพีช บิสกิต เวเฟอร์เอ็กซ์ไฟว์ เรีย

ลบราวน่ี และ เปเปโร่ เป็นต้น 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน 

11.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เทีย่วบินที ่XJ 701 (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครื่อง)   

วันทีห้่า ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตละลายเงินวอน • สนามบินอินชอน • กรุงเทพฯ 

                       (เช้า/-/-) 

 



 
 

 

15.10 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 
อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ จอยแลนด์ พกัเดีย่ว 

03 – 07 มกราคม 2566 30+1 21,999 11,999  5,000 

07 – 11 มกราคม 2566 30+1 22,999 12,999 5,000 

10 – 14 มกราคม 2566 30+1 22,999 12,999 5,000 

14 – 18 มกราคม 2566 30+1 22,999 12,999 5,000 

17 – 21 มกราคม 2566 30+1 22,999 12,999 5,000 

21 – 25 มกราคม 2566 30+1 22,999 12,999 5,000 

24 – 28 มกราคม 2566 30+1 23,999 13,999 6,000 

28 มกราคม – 01 กมุภาพันธ์ 2566 30+1 23,999 13,999 6,000 

 
*** ค่าทิปคนขับรถ หัวทัวร ์และมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 1,700 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร ์1 ท่าน *** 

** ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ป ีบรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท  
อัตรานีร้วมรายการทัวร ์และต๋ัวเครื่องบนิแล้ว ** 

 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ข้อความส าคัญ กรุณาอ่านโดยละเอยีด 
 

 กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว หากผู้เดินทางเป็น นักเรยีน นักศกึษา ครู หมอ พยาบาล ทหาร ธุรกิจ
ขายตรง (เครื่องส าอาง) และชาวต่างชาติ ถ้าต้องการเพิ่มเติมหรือปรับเปล่ียนสถานท่ีเพื่อศึกษาดู
งาน กรุณาแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทฯโดยละเอียด และต้องท าการขอราคาใหม่ทุกคร้ัง 

 อัตราค่าบริการนี้ส าหรับผู้ท่ีถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 100 USD/ลูกทัวร ์1 ท่าน 

 ตามนโยบายการการท่องเท่ียวของประเทศเกาหลี ผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทาง
รัฐบาลคือ ศูนยส์มุนไพรโสม ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกนามู ศูนยผ์ลิตภัณฑ์น้ามันสน รา้นเครื่องส าอาง
คอสเมติค พลอยอเมทิส เป็นต้น ซึ่งจ าเป ็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ หากจะซื้อหรือไม่ซื้อข้ึนอยู่กับ
ความพึงพอใจของท่าน 

 เนื่องจากทัวร์คร้ังนี้มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากต้องการแยกตัวออก
จากคณะเดินทางโดยไม่ลงร้านรัฐบาล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าด าเนินการแยกท่องเท่ียวเป็นเงิน 
300 USD/ลูกทัวร์ 1 ท่าน หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม เนื่องจากมีผลต่อ
ราคาทัวร์ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว  

 ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองฝ่ังไทย/
กรมแรงงานไม่อนุญาตให้ออกเดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้ เนื่องจาก
เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองทางฝ่ังเกาหลีปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และจะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง อัน
เนื่องมาจากเหตุการณ์ต่างๆ หรืออาจเกิดข้ึนจากเหตุสุดวิสัย แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นส าคัญ 

 โรงแรม และมื้ออาหารในโปรแกรม อาจจะมีการสลับปรับเปล่ียน ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 หากติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างท่องเที่ยวกับคณะ ทางบรษัิทฯฝั่ งเกาหลีจะท าการประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่รัฐของทางเกาหลี เพื่อมารับผู้เดินทางไปยังสถานที่กักตัว ซ่ึงท าให้มีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน 
และผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมดด้วยตัวเองในทุกกรณ ีอาทิ ค่าเปลี่ยนต๋ัว
เดินทางขากลับ ค่าโรงแรมทีใ่ช้ในการกักตัว 7 วัน (ไม่สามารถเลือกโรงแรมได้ ทางรฐับาลเกาหลี
เปน็ผู้ก าหนด) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ เปน็ต้น 

 

 

 



 
 

 

 

มาตรการจ ากัดในสถานการณ์ COVID-19 และการเดินทางเข้าประเทศเกาหล ี

 ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

 ลงทะเบียนกรอกข้อมูลการฉีดวัคซีนเพื่อรับ Q-CODE ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง (บริษัทฯลงทะเบียนให้) 

 แสดงเอกสาร International Covid-19 Vaccination Certificate ขอได้ท่ีแอพพลิเคชันหมอพร้อม (ผู้

เดินต้องทางเตรียมมาเอง) 

 ผู้เดินทางไม่จ าเป็นต้องกักตัว 7 วัน หากได้รับวัคซีนครบภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนด และได้รับการรับรองจาก 

WHO ภายใน 14-180 วัน  

 ผู้ท่ีได้รับวัคซีนครบ ไม่จ าเป็นต้องท าประกันโควิด แต่ต้องแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบ ภายใน 24 ช่ัวโมง

ก่อนเดินทาง และต้องมีใบรับรองจากสถานพยาบาล โดยเอกสารน้ีต้องเป็นภาษาเกาหลี หรือ

ภาษาอังกฤษ 

 ผู้ท่ีไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามท่ีก าหนด จ าเป็นต้องท าประกันโควิด แต่ไม่ต้องกักตัว 7 วัน 

และยังต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 48 ช่ัวโมงก่อนเดินทาง หรือแสดงผลตรวจ ATK เป็น

ลบ ภายใน 24 ช่ัวโมงก่อนเดินทาง และต้องมีใบรับรองจากสถานพยาบาล โดยเอกสารน้ีต้องเป็นภาษา

เกาหลีหรือภาษาอังกฤษ  

 เง่ือนไขอาจจะมีการเปล่ียนแปลง ข้ึนอยู่กับสถานการณ์และมาตรการจ ากัดของประเทศเกาหลี 

หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ทีไ่ด้รบัวัคซนีตามก าหนด 

 ส าหรบับุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวัคซีน Johnson & Johnson 1 

เข็ม)ภายในระยะเวลา 14 - 180 วัน หากเกิน 180 วัน จะต้องฉีดเข็ม 3 ตามยี่ห้อวัคซีนที่ได้รับการ

รับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แก่ Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, 

Novavax, Sinopharm (Beijing), Sinovac, Covishield, Covaxin, Covovax  

 ส าหรบับุคคลอายุ 12-17 ปี ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวัคซีน Johnson & Johnson 1 เข็ม) 

ระยะเวลา 14 วันข้ึนไป 

 กรณีเด็กอายุต่ากว่า 12 ปี ไม่จ าเป็นต้องได้รับวัคซีน (แต่ต้องเดินทางกับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ

ตามเง่ือนไขเท่าน้ัน 

การเตรยีมตัวลงทะเบยีน K-ETA และเง่ือนไขทีค่วรทราบ 

 เตรียมไฟล์สแกนหน้าพาสปอร์ต และรูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 1 รูป พร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัวตามตัวอย่าง

แบบฟอร์มท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรณีทางบริษัทฯเป็นผู้ลงทะเบียนให้) 



 
 

 

 ก่อนส่งข้อมูลแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ทางบริษัท กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วนอีก

คร้ัง หากข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถท าการแก้ไขข้อมูลในระบบได้ ต้องท าการลงทะเบียนใหม่ท้ังหมด  

 หากมีการเปล่ียนแปลงในข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ข้อมูลในหนังสือเดินทาง ช่ือ เพศ วันเกิด วันหมดอายุ 

หรือข้อมูลส่วนอ่ืนๆ แม้ K-ETA จะยังไม่หมดอายุ ผู้เดินทางจะต้องยื่นขอ K-ETA ใหม่ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียนการสมัคร K-ETA ทุกกรณี เน่ืองจากการพิจารณาข้ึนอยู่กับ

ข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลี  

 การรับรองอาจจะมีความล่าช้า เน่ืองจากประเทศเกาหลีมีการเพิ่มจ านวนประเทศท่ีจ าเป็นต้องใช้ K-ETA 

มากข้ึน เพราะฉะน้ัน ผู้เดินทางควรลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเดินทาง  

 ระบบจะใช้เวลาพิจารณา 5 – 7 วันหรือมากกว่าน้ัน ข้ึนอยู่กับประวัติการเดินทางของแต่ละคน 

 ระยะเวลาของ K-ETA มีอายุ 2 ปี นับจากวันได้รับการรับรอง (สามารถเข้าได้มากกว่า 1 คร้ัง ในระยะเวลา 

2 ปี และสามารถพ านักอยู่ในเกาหลีได้คร้ังละไม่เกิน 90 วัน) 

 ผลพิจารณา K-ETA ไม่ใช่ วีซ่า เพราะฉะน้ัน ไม่สามารถรับรองการผ่านเข้าประเทศได้ ด่านตรวจคนเข้า

เมืองจะเป็นฝ่ายพิจารณาว่าผู้เดินทางสามารถเข้าประเทศได้หรือไม่อีกคร้ัง ทางบริษัทไม่สามารถ

แทรกแซงการท างานของเจ้าหน้าท่ีได้ 

 การอนุมัติจะถูกปฏิเสธหรือยกเลิก ในกรณีกรอกข้อมูลท่ีเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง อาจจะถูกจ ากัดการเข้า

ประเทศตามท่ีกฎหมายเกาหลีก าหนด 

 หากผลการลงทะเบียน K-ETA เหลือเวลาในการพิจารณาน้อยกว่า 7 - 14 วัน (ท้ังในกรณีลงคร้ังแรก และ

คร้ังท่ีสอง) ทางบริษัทฯ ไม่สามารถการันตีผลการอนุมัติของทางระบบ K-ETA ได้ ท้ังน้ี หากถูกปฏิเสธก่อน

การเดินทางในระยะเวลากระช้ันชิด ซ่ึงอยู่นอกเหนือไปจากความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ผู้เดินทางจะ

ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ทุกกรณี 

 กรณีท่ีไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้ เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองทางฝ่ังเกาหลีปฏิเสธ

การเข้าเมือง ผู้เดินทางจะไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ทุกกรณี 

อัตราค่าบรกิารรวม 

- ต๋ัวเคร่ืองบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – เกาหลี - กรุงเทพฯ สายการบิน Airasia X (XJ) เป็นต๋ัวหมู่

คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2 - 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่ และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 



 
 

 

- ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

- ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

- ค่าลงทะเบียน 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

- ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้

เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ซักรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัด

หยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ัง

ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือเกาหลี มีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ช่ัวโมง หรือ ATK ก่อน 24 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 

พร้อมหนังสือรับรองภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ  



 
 

 

- ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ 1,700 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศ) ทางบริษัทฯขอสงวนวิทธ์ิในการเรียก เก็บที่สนามบินก่อนเชคอิน ในวันท่ี

เดินทาง 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถ แต่ไม่บังคับเรียกเก็บ) 

- กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 100 USD /ท่าน 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล หรือวันหยุด

นักขัตฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

กรณีลงทะเบียน K-ETA ไม่ผ่าน : (การคืนเงิน) 

กรณีลงทะเบียน K-ETA ไม่ผ่าน ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลี ทางบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนตาม

จรงิ เช่น ค่ามัดจ าต๋ัวกับทางสายการบิน และค่าบรกิารลงทะเบยีน K-ETA  

 จองก่อน 30 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าบริการลงทะเบียน K-ETA 500 บาท  

 จองหลัง 30 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ าต๋ัว 3,500 บาท และค่าบริการลงทะเบียน K-ETA 500 บาท  

 จองหลัง 15 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจ าทัวร์เต็มจ านวน 10,000 บาท 

 กรณีท่ีลูกค้ามี K-ETA แล้ว คืนค่าธรรมเนียนในการลงทะเบียนจ านวน 10,300 วอน หรือคิดเป็นเงินไทย

ประมาณ 310 บาท 

 กรณีมีเหตุให้ยกเลิกการเดินทาง โดยมิใช่ความผิดของทางบริษัทฯ เช่น ถูกปฏิเสธผลการลงทะเบียน K-

ETA ภายใน 7-10 วันก่อนการเดินทาง หรือผลการลงทะเบียน K-ETA ออกล่าช้า ท าให้ไม่สามารถเดินทาง

ท่องเท่ียวพร้อมคณะได้ ผู้เดินทางจะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน

จริงท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  



 
 

 

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆ ท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (25 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิก

ของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 25 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

 กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน ต๋ัวรถทัวร์ ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 



 
 

 

 อัตราค่าทัวร์น้ีส าหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ต๋ัวกรุ๊ป) ไม่สามารถเล่ือนไฟล์ทขาไป หรือขา

กลับได้ จ าเป็นจะต้องไปและกลับตามก าหนดการเท่าน้ัน หากต้องการเปล่ียนแปลงไฟล์ทบิน กรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 
 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เท่ียวบิน ราคา และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ เช่น ต้องการใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯอย่าง

น้อย 5-7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันจะไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน สายการบินยกเลิกบิน การ

ประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล กรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคน

เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลี

จากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ี ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ี ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 



 
 

 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมด หรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วท้ังหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราป๊ัม

ลายการ์ตูน ท่ีไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อน

การเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 ผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆท้ังสิ้น 

รายละเอยีดห้องพักทีป่ระเทศเกาหล ี



 
 

 

 โรงแรมในโซลบางท่ีอาจจะมีขนาดห้องเล็กกว่าโรงแรมท่ีต่างจังหวัด แชมพู แปรงสีฟัน ท่ีโกนหนวด 

โรงแรมมักวางไว้นอกห้องน้าหรือบนตู้เย็น หากผู้เข้าพักน าไปใช้จะต้องเสียค่าบริการ โทรทัศน์ในห้องพัก

หากอยู่ในกรุงโซลจะมีระบบ T.V. Paid 

 โรงแรมต่างจังหวัดของเกาหลีจะไม่มีผ้าขนหนูผืนใหญ่ ยาสระผม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ไว้บริการ กรุณา

เตรียมไปให้พร้อมเน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่จะมีไว้ขายเท่าน้ัน 

 ในช่วงฤดูร้อนจะมีบริการแอร์หรือแอร์ลม ช่วงฤดูหนาวจะมีบริการฮีตเตอร์ ช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้

ร่วงจะไม่มีบริการแอร์หรือฮีทเตอร์ ถ้าร้อนเกินไปสามารถเปิดหน้าต่างหรือช่องลมออกไปได้ 

 ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักคู่แบบเตียงคู่/เตียงเด่ียว (Twin/Double) ห้องพักแบบสามคน 

(Triple) และห้องพักเด่ียว (Single) 

 ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกัน บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะ ได้เป็น 1 เตียง

ใหญ่และ 1 เตียงเสริม 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าท่ีไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นต้องช าระค่าห้องพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 โรงแรมในเกาหลีอาจจะมีการสลับปรับเปล่ียนข้ึนอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยค านึงถึงประโยชน์    

ของท่านเป็นส าคัญ 

สิ่งทีค่วรเตรยีมพรอ้มเมื่อเดินทางเข้าประเทศเกาหล ี

เอกสารทีค่วรเตรยีมให้พรอ้มก่อนการเดินทางเข้าประเทศเกาหล ีเน่ืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมอืงของ

อาจจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเทีย่วทีม่าท่องเทีย่วโดยสุจรติเท่าน้ันทีผ่า่นเข้าเมืองได้ โดยพิจารณาจาก 

 หลักฐานการท างาน อาทิ นามบัตร บัตรประจ าตัวพนักงาน จดหมายรับรองการท างาน ระบุ ต าแหน่ง 

เงินเดือน เป็นต้น กรณีท่ีเป็นเจ้าของกิจการ กรุณาเตรียมส าเนาหนังสือจดทะเบียนท่ีมีช่ือผู้เดินทางพร้อม

เซ็นรับรองส าเนา หรือในกรณีท่ีท าอาชีพอิสระ ควรเตรียมหลักฐานการท างานไปให้พร้อม 

 หลักฐานการเงิน ควรแลกเงินสดสกุลเงินวอนของเกาหลี หรือสกุลเงินดอลล่าสหรัฐส าหรับใช้ท่องเท่ียว

เท่ียวในประเทศเกาหลีติดตัวมาด้วย และควรพกบัตรเครดิตต่างประเทศติดตัวไว้ อาทิ Visa Card, 

American Express, Master Card, JTBC Card เป็นต้น เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าท่ีทราบว่าท่านเดินทางมา

ท่องเท่ียวแบบสุจริต 

 หลักฐานกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา อาทิ บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็น

ภาษาอังกฤษ ในกรณีไม่ได้เดินทางกับผู้ปกครอง (บิดา มารดา) หรือญาติท่ีมีสนามกุลเดียวกัน หากอายุยัง

ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ผู้เดินทางต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครองแนบมาด้วย 



 
 

 

 หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศเกาหลี หรือเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนๆ แต่ท าพาสปอร์ตใหม่ ควรพก

พาสปอร์ตเล่มเก่าท่ีมีประวัติการเดินทางน าติดตัวไปด้วย 

ข้อควรระวังเมื่อเดินทางเข้าประเทศเกาหล ี

 สถาณเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ออกประกาศเตือนคนไทยท่ีจะเดินทางมาเกาหลี หรือพ านักอยู่ใน

เกาหลี อันเน่ืองมาจากกฎหมายกัญชาเสรีในประเทศไทย ห้ามน าเข้า กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้ามาในประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายเกาหลี ดังน้ี ลักลอบ

น าเข้า - จ าคุก 5 ปีข้ึนไป หรอืตลอดชวิีต / ปลูกหรอืจ าหน่าย - จ าคุกอย่างน้อย 1 ปี / มไีว้ครอบครอง

หรอืเสพ - จ าคุกไม่เกิน 5 ปี และถูกเนรเทศห้ามเดินทางเข้าเกาหลอีกี ซ่ึงกัญชาสามารถค้างสะสมอยู่ใน

ร่างกายได้นานถึง 6 เดือน หากทางการตรวจสอบพบ อาจจะจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายท่ีกล่าวมาใน

ข้างต้น 

 ส านักงานกักกันโรคประจ าสนามบินอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ขอความร่วมมือห้ามน าอาหารสด

เข้าประเทศเกาหลีทุกชนิด เช่น แฮม ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ผลิตภัณฑ์เน้ือสัตว์แปรรูป หรือเน้ือสัตว์ต่างๆ 

พืชผัก ผลไม้ พันธ์ุพืช รวมท้ังสัตว์ปีกทุกชนิด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับกว่า 5,000 USD เพื่อป้องกันไม่ให้

โรคติดต่อทางปศุสัตว์ รวมท้ังศัตรูพืช และสัตว์เข้ามาในเกาหลี  

 ไม่ควรพกเงินจ านวนมากกว่า 10,000 USD (ธนบัตร/เช็ค) คิดเป็นเงินไทยประมาณ 310,000 บาท หรือคิด

เป็นเงินเกาหลีประมาณ 10,000,000 วอน 

 ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2562 นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายังประเทศเกาหลีโดยปราศจากการส าแดงสิ่งของ

ท่ีอยู่ภายใต้การกักกันเพื่อป้องกันการแพร่โรคติดต่อ เช่น สัตว์ ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ท่ีท าจากสัตว์จะถูก

ปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันของสุกรในประเทศใกล้เคียง 

จึงมีการเพิ่มค่าปรับสูงสุดจาก 1 ล้านวอนเป็น 10 ล้านวอน เพื่อป้องกันโรคระบาดเข้าสู่ประเทศเกาหลี 

 อ้างอิงจากหน่วยงานกักกันสัตว์และพืช (Animal and Plant Quarantine Agency) ผู้ท่ีเดินทางมาจาก

ประเทศท่ีมีการแพร่ของโรคอหิวาต์แอฟริกัน เช่น จีน เวียดนาม มองโกเลีย กัมพูชา รัสเซีย สาธารณรัฐ

เช็ก ฮังการี อิตาลี ฯลฯ ต้องส าแดงเน้ือหมูและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับปศุสัตว์ หากพบว่าไม่มีการส าแดง 

จะมีค่าปรับข้ันแรก 5 ล้านวอน ค่าปรับข้ันท่ีสอง 7.5 ล้านวอน และค่าปรับข้ันท่ีสาม 10 ล้านวอน ส าหรับ

ผู้ท่ีถูกพบว่าไม่มีการแสดงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ชนิดอ่ืนๆ เช่น เน้ือวัว เน้ือแกะ เน้ือสัตว์ปีก ฯลฯ จะมีค่าปรับ

ข้ันแรก 1 ล้านวอน ค่าปรับข้ันท่ีสอง 3 ล้านวอน และค่าปรับข้ันท่ีสาม 5 ล้านวอนขั้น 

 สิ่งของท่ีต้องแสดง (สิ่งของต้องห้าม) ประกอบด้วย: 

 สัตว์: สุนัข แมว นก ฯลฯ 



 
 

 

 ผลิตภัณฑ์ทางปศุสัตว์: เน้ือวัว เน้ือหมู เน้ือไก่ เป็ด ไส้กรอก แฮม เน้ือแดดเดียว เน้ือกระป๋อง เน้ือ

เป่ือย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไขมันวัว (แกง) ฯลฯ 

 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์: เขากวาง กระดูก ขน ฯลฯ 

 ผลิตภัณฑ์จากนม: นม ชีส เนย ฯลฯ 

 ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่: ไข่ไก่ ไข่นก ไข่ขาว ผงไข่ ฯลฯ 

 อาหารสัตว์ ขนมขบเคีย้ว วิตามิน ฯลฯ 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทาง และรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

ของบรษัิทฯ ทีไ่ด้ระบุในรายการทัวรท้ั์งหมด ** 

                                                  ******************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


