
 
 
 
 
 
 
 

รหสัทวัร ์ICN1020 
 

 
 

บนิดว้ยสายการบนิ AIR ASIA X (XJ) : ข ึน้เครือ่งทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิ(BKK) 

XJ700 BKK (สวุรรณภมู)ิ – ICN (อนิชอน) 02.35 – 10.05 

XJ701 ICN (อนิชอน) – BKK (สวุรรณภมู)ิ 11.20 – 15.10 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. ** 
**ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 

 

 
ลงทะเบยีนใหค้รบ 3 ข ัน้ตอน  

ผูท้ ีเ่ดนิทาง จะตอ้งไดร้บัวคัซนีดงัตอ่ไปนี ้: 
ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/JOHNSON&JOHNSON ถงึ
จะไดร้บัการรองรบัการละเวน้การกกัตวั เมือ่ถงึประเทศเกาหล ี โดยประเทศเกาหลรีบัรองวคัซนีไขว ้
โดยการฉดีเข็มที ่2 ตอ้งไมเ่กนิ 180 วนั (ยกเวน้ JOHNSON&JOHNSON เข็ม 1 ไมเ่กนิ 180 วนั) 
หากเป็นเข็มบสูเตอร ์ตอ้งกอ่นเดนิทาง 14 วนั 

 



1. ลงทะเบยีน K-ETA พรอ้มช าระคา่ธรรมเนยีม 
2. ลงทะเบยีน Q-CODE ให ้
3. ลงทะเบยีนตรวจ PCR ทีเ่กาหลใีห ้(ไมร่วมคา่ตรวจ ประมาณ 80,000 วอน) 

 

DAY 1 กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ                                                     (–/–/-)                                                                                                                                                                                                                                       
23.00 คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ AIR ASIA X โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกในการลงทะเบยีนเพือ่รบัหนา้กากอนามยั และมคัคเุทศกค์อย
ใหค้ าแนะน ามาตราการการป้องกนั COVID-19 กอ่นออกเดนิทาง  
**กรณุาเผือ่เวลาในการเดนิทางมายงัสนามบนิอยา่งนอ้ย 3 ช ัว่โมง เนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาในการเช็คอนิ**
  

DAY 2 กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ – อนิชอน - ซงโดเซ็นทรลัพารค์ – INCHOEN CHINA TOWN+DONGHWA 
VILLAGE – WOLIMDO - ปั่น REAL BILK YEONGJEONG          (-/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                        

02.35    ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดย สายการบนิ AIR ASIA 
X เทีย่วบนิที ่XJ700   

 **รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่งไมเ่กนิ 20 ก.ก. (ชิน้) และถอืขึน้เครือ่งได ้7 ก.ก. 
**ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 

10.05  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้  
** ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา **  

 
 
 
 
 

 
 

 
ส าคญั : หลังทุกท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง ด่านควบคลุมโรค และตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ย เมือ่ผ่านเขา้

เกาหลแีลว้เจา้หนา้ทีจ่ะน าท่านตรวจ RT-PCR TEST ตามนโนบายและระเบยีบการเขา้ประเทศของเกาหล ีกอ่นจะน า
ท่านเช็คอนิเขา้โรงแรมเพื่อท าการรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง จงึจะสามารถเดนิทาง
ทอ่งเทีย่วได ้(ทา่นละ 80,000 วอน หรอืประมาณ 2,800 บาทไทย ไมร่วมใน
คา่ทวัร)์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ เมน ูJEUKBOKKEUM (หมผูดัซอสเกาหล)ี 
 เดนิทางสู ่ซงโดเซ็นทรลัพารค์ SONGDO CENTRAL PARK  เป็นสวนสาธารณะ 

ในบรเิวณพืน้ทีส่เีขยีวตรงกลาง ของยา่นธรุกจิระหวา่งประเทศซงโด ในเมอืงอนิชอน 
จังหวัดค ในประเทศเกาหลใีต ้สวนสาธารณะทีไ่ดรั้บแรงบันดาลใจ ในการสรา้งจาก
เซนทรัลพาร์ค ในมหานครนิวยอร์ก ของประเทศสหรัฐอเมริกา  สวนแห่งนี้
เปรียบเสมือน โอเอซิสธรรมชาติในเมือง ซึ่งสรา้งความผสมผสาน ระหว่าง
เทคโนโลย ีและสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ

  
 
 
 
 
 
 
 
 น าทา่นเดนิทางไปยงั INCHOEN CHAINA TOWN เกดิขึน้ชว่งปีเดยีวกบัการเปิดทา่เรอือนิชอน เมือ่ปีค.ศ. 1883 

โดยมอบเป็นพืน้ทีพ่เิศษใหก้บัชาวจนีในยคุนัน้คอืราชวงศฉ์งิ(CHING DYNASTY) ในอดตีเคยมรีา้นขายของประเภท
ตา่งๆทีม่าจากเมอืงจนี แตใ่นปัจจบุนัรา้นสว่นใหญจ่ะเป็นรา้นอาหาร ถงึแมว้า่คนรุน่ปัจจบุนัในไชน่าทาวนแ์หง่นีจ้ะเป็น
รุน่ที ่2 หรอื 3 แลว้ แตก่็ยงัเป็นยา่นทีม่รีา้นอาหารทีม่กีลิน่อายความเป็นจนีอยูม่ากทีส่ดุ แลว้ยา่นนีย้งัเป็นไชน่าทาวน์
เพยีงแหง่เดยีวในเกาหลดีว้ย จากนัน้พาชม หมูบ่า้นเทพนยิายเกาหล ีDONGHWA VILLAGE เป็นถนนเสน้เล็กๆ 
แต่น่าเดนิถ่ายรูปมาก เนื่องจากถนนเสน้นี้ เต็มไปดว้ยบา้นทีม่กีารเพนทก์ าแพงหลากหลายสสีันเต็มผนังบา้น ทัง้
ก าแพงและทางเดนิตา่งๆ ทีใ่หค้วามรูส้กึราวเหมอืนอยูใ่นโลกของเทพนยิายสดุโด่งดัง รวมถงึการต์ูนดสินีย ์ไมว่า่จะ



เป็น ปีเตอรแ์พน อลาดนิ หนูนอ้ยหมวกแดง จากหมูบ่า้นทีเ่คยเงยีบเหงากลับกลายเป็นหมูบ่า้นทีด่งึดูดนักทอ่งเทีย่ว
ทัง้ชาวเกาหลเีอง หรอืแมก้ระทั่งชาวตา่งชาตไิดอ้ยา่งมากมาย 

 จากนัน้น าทุกท่านเดนิทางไปยังย่าน WOLIMDO เพื่อ ล่องเรอืเฟอรี ่ชมววิแม่น ้าย่าน WOLIMDO พาทุกท่าน
สมัผัสบรรยากาศแปลกใหม ่ปั่น REAL BIKE (YEONGJONGDO SEASIDE RAIL BIKE) เปิดประสบการใหมใ่นการ
ท่องเที่ยว ป่ันREAL BIKE ชมววิ ชมความงามของเมอืงอนิชอน สามารถมองเห็นถงึสะพานอนิชอน มคีวามยาว
ประมาณ 5.6 กโิลเมตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บฟุเฟต ์BBQ (ป้ิงยา่งเกาหล)ี   
ทีพ่กั INTERNATIONAL HOTEL, INCHOEN หรอืเทยีบเทา่   
 
DAY 3  สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์– ภเูขานมัซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร ์– ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งั

เกาหล ี– ยา่นยอนนมัดง - ยา่นฮงแด - พเิศษ!!! .... ส าหรบัสาวก HARRY POTTER ตอ้งหา้มพลาดดด!!    
คาเฟ่สดุชกิ 943 KING’S CROSS             (B/L/D)                                                                                                                                                                                                                                                   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ เมน ูคมิบบั 
น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรเ์ลนด ์(EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศเกาหลใีต ้
ตัง้อยูบ่นท าเลทีส่วยงามทา่มกลางหบุเขา ในเมอืงยงอนิ ทางตอนใตข้องเมอืงโซล ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นดสินีย์
แลนดแ์ห่งเกาหลใีต ้ทีน่ี่ถูกออกแบบใหแ้ตกต่างกันในแต่ละโซน ไดแ้ก่ สวนสัตว ์, GLOBAL FAIR , EUROPEAN 
ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY นอกจากนีย้งัมสีวนสีฤ่ด ู
ซึง่ปลกูดอกไมป้ระจ าในแต่ละฤดูกาล และมกีารตกแตง่สวนสนุกใหเ้ขา้กบับรรยากาศของเทศกาลนัน้ๆ โดยมบีรษัิท
ซมัซงุ เป็นเจา้ของ ผูบ้รหิารจัดการสวนสนุกแหง่นี ้ดังนัน้ความยิง่ใหญต่ระการตา และ ปลอดภยั ไมแ่พช้าตใิดในโลก
แน่นอน ** โซนสวนน ้าจะเปิดเฉพาะชว่งฤดรูอ้น** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(คปูองส าหรบัทานอาหาร) 

น าท่านเดนิทางสู่ ภูเขาน าซาน เป็นที่ตัง้ของ หอคอยเอ็น โซลล ์ทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 

หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล

จากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็น

ไกลไปถงึแม่น ้าฮันกัง เป็นอกีหนึง่สถานที ่ทีสุ่ดแสนจะโรแมนตกิ และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ทีน่ี่ยังคงไดรั้บความนยิม

เสมอมา เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้งกญุแจคูรั่กทีย่อดนยิมของนักทอ่งเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชือ่วา่หากไดม้า

คลอ้งกญุแจดว้ยกนัทีน่ี่ และโยนลกูกญุแจลงไปจะท าใหรั้กกันมั่นคง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยังไมร่วมคา่ ขึน้

ลฟิต ์และ คา่แมก่ญุแจ ลกูกญุแจคูรั่กส าหรับคลอ้ง ทา่นสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้**  **ราคารวมคา่ขึน้ 

CABLE CAR แลว้** 



 
น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ี(COSMETIC GALLERY) เชน่ WATER DROP (ครมี
น ้าแตก) , SNAIL CREAM (ครมีเมอืกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ)์ , ALOE VERA PRODUCT (ผลติภัณฑจ์าก
สมนุไพร วา่นหางจระเข)้ เป็นตน้ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง ยา่นยอนนมัดง หรอื “ยอนทรลัปารก์” ทาง
รถไฟเก่าทีห่ยดุใชแ้ลว้ถูกเปลีย่นเป็นสวนสาธารณะแนวตรงพรอ้มทางเดนิที่
สวยงาม และตรอกซอกซอยทีท่อดยาวออกไปจากถนนสายหลัก จะเต็มไป
ดว้ยรา้นกาแฟบรรยากาศสบายๆ รา้นเสือ้ผา้สตูดโิอศลิปะ และอืน่ๆ อกีรา้นที่
ไดรั้บความนยิมสงูมาก คอื มงัวอนดง ทรีามสิ ุอยูใ่นยา่นนีเ้ชน่กนั 

 น าท่านชอ้ป ป้ิง  ย่านฮงแด เ ป็นย่านชอ้ป ป้ิงบริเ วณดา้นหนา้ของ
มหาวทิยาลัยฮงอกิ(HONGIK UNIVERSITY) จงึเป็นศูนยร์วมเด็กวัยรุ่นและ
เด็กมหาวทิยาลัย เป็นอกีเสน้หนึ่งที่มบีรรยากาศโรแมนตกิ อกีทัง้ยังมรีา้น
กาแฟทีเ่ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ่รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชั่น คลับ ตลาด
ศลิปะ และรา้นอาหารทีน่่าสนใจในหมูว่ัยรุ่นอาย ุ20-30 ปีทีน่ยิมมาเดนิเล่น 
ราคาของสนิคา้และรา้นอาหารตา่งๆก็ยงัไมแ่พงอกีดว้ย 

 พเิศษ!!! .... ส าหรบัสาวก HARRY POTTER ตอ้งหา้มพลาดดด!! กบัคาเฟ่สดุชกิ 943 KING’S CROSS ทีจ่ าลอง
ชานชาลา 9 เศษสามสว่นสี ่ชานชาลาทีอ่ยูใ่นสถานีรถไฟคงิสค์รอสลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่เป็นทางเชือ่มต่อ
ระหว่างโลกมักเกิล้กับโลกเวทมนตร ์ซึง่อยู่ระหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึง่เดนิทางดว้ยรถไฟสายด่วน
ของฮอกวอตส ์ดา้นในใหท้า่นไดส้มัผัสกลิน่อายในการจ าลองความเป็นเมอืงเวทมนต ์เพลดิเพลนิกบัมมุถา่ยรปูตา่งๆ 
มชีดุคลมุกบัผา้พันคอทัง้ 4 บา้น พรอ้มไมก้ายสทิธิใ์หถ้า่ยรปู สามารถเลอืกซือ้เครือ่งดืม่และของหวานไดต้ามใจชอบ 
(ในกรณีทีท่า่นตอ้งการเขา้ไปถา่ยรปูดา้นใน จะตอ้งซือ้เครือ่งดืม่จากทางรา้น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูจมิดกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เดนิทางไปยงั .. อนิชอน 
ทีพ่กั INTERNATIONAL HOTEL, INCHOEN หรอืเทยีบเทา่   

 
DAY 4   ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล – พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง –  พระราชวงัเคยีงบกกงุ – 

จตรุสักวางฮวามนุ – คลองชอนกเยชอน -  ดวิตีฟ้ร ี– ยา่นเมยีงดง   (B/L/-)                                                                                                                                                                                                                                                                              
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ เมน ูคมิบบั 

น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล (GINSENG) เหตุผลทีเ่รยีกว่าศูนยโ์สมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุกชนดิทีน่ี่
จะถกูควบคมุคณุภาพภายใตม้าตรฐานของรัฐบาล ซึง่แน่นอนวา่ไดรั้บการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีม่อีาย ุ6 



ปี ซึง่ถอืวา่มคีุณภาพดทีีส่ดุในโลก มชีือ่เสยีงทีส่ดุ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถงึ 2 
เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารงุรา่งกายหรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก้็ได ้ 
น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑส์าหร่าย (KIMPAP) จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวัตคิวาม
เป็นมาตน้ก าเนดิของการผลติสาหรา่ยและขัน้ตอนการผลติสาหรา่ยทีส่ดใหมท่กุวัน ใหท้า่นจะไดเ้ลอืกชมิผลติภณัฑท์ี่
ท าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาตใิหล้ิม้ลองและเลอืกซือ้เหมาะแก่การน ามาเป็นของฝาก เชน่ สาหร่ายอบแหง้ ,
สาหรา่ยยา่ง พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (HANBOK) และถา่ยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 
น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลติภณัฑ ์
ทีส่กัดจากนา้มันสน มสีรรคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุมอาหารและ
รักษาสมดลุในรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ี 

เทีย่ง   บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ูไกตุ่น๋โสม (SAMGYETANG)  
น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเคยีงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) 
หรอืเรยีกอกีแบบหนึง่ว่า “พระราชวังคยองบกกุง” เป็นทัง้สัญญลักษณ์และแหล่ง
ทอ่งเทีย่วยอดฮติของกรงุโซล พระราชวังทีม่ขีนาดใหญ่และเกา่แกท่ีส่ดุในกรุงโซล 
สรา้งขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจา้แทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายใน
พระราชวังมอีาคารและต าหนักตา่งๆมากกวา่ 200 หลัง แตเ่มือ่มกีารรกุรานของญีปุ่่ น 
อาคารส่วนใหญ่ก็ไดถู้กท าลายลงเหลอือยู่เพยีงแค่ 10 หลังเท่านัน้ อยา่งไรก็ตาม
พระราชวังเคยีงบกกงุนัน้ขึน้ชือ่วา่ เป็นพระราชวังทีส่วยงามทีส่ดุ เนือ่งจากฉากหลังของพระราชวังนัน้เป็นเขาพกูกัซาน 
จงึท าใหด้ยู ิง่ใหญอ่ลังการเป็นอยา่งมาก 
จากนัน้น าทา่นชม จตรุสักวางฮวามนุ GWANGHWAMUN SQUARE ตัง้อยูใ่จกลางเขตจงโรทีเ่ป็นศนูยก์ลางของ

ประวัตศิาสตร ์600 ปีของกรงุโซล และออกแบบใหก้ลมกลนืกบัทัศนยีภาพทีส่วยงามของพระราชวังเคยีงบกกกุ 
(GYEONGBOKGUNG) และภเูขาบูกักซานพืน้ทีเ่กอืบ 20,000 ตารางเมตรของกวางฮวามุนเชือ่มต่อกับประตูกวางฮ
วามุนและจตุรัสชองกเย น าท่านไปยัง คลองชองกเยชอน CHEONGGYECHEON STREAM เป็นล าธารทีไ่หล
ผ่านใจกลางกรุงโซล ซึง่เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่ทันสมัย และเป็นอกีหนึ่งสถานทีท่่องเที่ยวยอดนยิม ส าหรับ
นักทอ่งเทีย่วทัง้ในและตา่งประเทศ เมือ่มาเยอืนยงักรงุโซล (SEOUL) ล าธารแหง่นีม้คีวามยาว 8.4 กโิลเมตร หรอื 5.2 
ไมล ์มจีดุเริม่ตน้จากชองกเยพลาซา่ (CHEONGGYE PLAZA) และไหลผ่านในใจกลางกรุงโซลจากทศิตะวันตกไปยัง
ทศิตะวันออก และไปบรรจบกบัล าธารชงุนังชอน ซึง่เชือ่มตอ่กบัแมน่ ้าฮนั 
 
น าทา่นเดนิทางสู ่ดวิตี ้ฟร ี(DUTY FREE) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญท่ีส่ดุในโซล ใหไ้ดช้อ็ปป้ิงสนิคา้แบ
รนดเ์นมชัน้น าแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน่ นาฬกิา , แว่นตา , เครือ่งส าอาง , กระเป๋า , กลอ้งถ่ายรูป 

หรอืจะเป็นโทรศัพทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้ไดอ้ยา่งเต็มที ่เป็นแหล่งรวมสนิคา้แบรนดด์ังกวา่ 250 แบรนด ์ทัง้
เครือ่งส าอาง , น ้าหอม , กระเป๋า , สนิคา้แฟชัน่ตา่งๆ เชน่ CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , LOEWE , 
PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป็นตน้ ไม่ไดม้แีค่เพียงสนิคา้จากแบ
รนดต์่างประเทศเท่านัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกี็มใีหเ้ลอืกหลากหลายไมแ่พก้ัน ราคาก็ถกูกว่ารา้นคา้ดา้นนอกและบาง
ยีห่อ้ก็ถูกกวา่ในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปช็อปป้ิงกนัทีห่า้งแห่งนี้ ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตั๋วเครือ่งบนิไป
ดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซือ้สนิคา้ 
น าท่านเดนิทางสู่ ยา่นเมยีงดง (MYEONGDONG) เปรยีบเสมอืนย่านสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีงดงไดช้ือ่ว่าเป็น
แหลง่รวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแตล่ะวันจะ มวีัยรุน่เกาหลมีาเดนิชอ็ปป้ิงกันอยา่งลน้หลาม ทา่นสามารถหา
ซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , กระเป๋า , เครือ่งส าอางซึง่เป็นทีรู่จั้กอย่างดีของคนไทย เช่น



LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นตน้ เครือ่งประดับ , ซดีี
เพลง , วซีดี ี, ดวีดีหีนังและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีปูดารานักแสดงคนโปรดของทา่นอยูใ่นสนิคา้ อกี
ทัง้ยงัมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ทา่น สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุไดท้ีน่ี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ อสิระในการรบัประทานอาหาร เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
ทีพ่กั  STAZ HOTEL MYEONGDONG2 ,SEOUL หรอืเทยีบเทา่   
 
DAY 5   ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู– สวนฮานลึ - รา้นละลายเงนิวอน - อนิชอน – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ                                     

                        (B/-/-)                                                                                                                                                                                                                                      
เชา้    บรกิารอาหารเชา้ เมน ูคมิบบั 

น าท่านเดนิทางสู่ ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกตนามู (RAISIN TREE) ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนอืน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพรฮ็อกเกตนามนูี ้เป็นทีน่ยิมของคน
เกาหลรีุ่นใหม่ เพราะมผีลชว่ยดูแลตับใหแ้ข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ 
บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา 
น าท่าชมความงามของ สวนฮานลึ (HANEUL PARK) มพีืน้ที ่190,000 ตารางเมตร และตัง้อยูส่งูทีส่ดุในบรรดา
สวนทัง้ 5 ดังนัน้ สวนแห่งนี้จงึไดช้ือ่ว่า ฮานลึ ทีแ่ปลว่าทอ้งฟ้าน่ันเอง หากจะขึน้ไปยังสวนนี้ตอ้งเดนิขึน้บันไดไป
ประมาณ 290 ขัน้ และทีไ่ดรั้บความนยิมมากก็เพราะวา่สวนนีม้ทีัศนยีภาพทีส่วยงาม และสามารถเทีย่วไดท้กุฤด ู 
น าท่านเดนิทางสู ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต หรอื รา้นละลายเงนิวอน ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ช็อกโกแลต ผลติภัณฑข์องใบ
และรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม 
เป็นตน้ และยงัมหีมอนสขุภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี , ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้
11.20    ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดย สายการบนิ AIR ASIA X เทีย่วบนิที ่XJ701  
 **รวมน า้หนกักระเป๋าส าหรบัโหลดใตท้อ้งเครือ่งไมเ่กนิ 20 ก.ก. (ชิน้) และถอืขึน้เครือ่งได ้7 ก.ก. 

**ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิและสายการบนิ** 
15.10 เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 
***************************************************************************** 
อตัราคา่บรกิาร  

 
** จอยแลนด ์15,999 บาท ** 

** ไมม่รีาคาเด็ก ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 10,000 บาท **  
** (ไมม่ที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ)** 

**หากตอ้งการท ากรุป๊สว่นตวั สามารถสอบถามเจา้หนา้ทีไ่ด*้* 
 
ขอ้ส าคญั  
 

- อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 
ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ทา่นสามารถให ้
มากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่น
เดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ  

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

06 – 10 กนัยายน 2565 19,999 5,000 

13 – 17 กนัยายน 2565 19,999 5,000 

20 – 24 กนัยายน 2565 19,999 5,000 



- ถา้หากมผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 20 คน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางหรอืมกีารเปลีย่นแปลงราคา 
โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 7 วนักอ่นการเดนิทาง  

- กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงใหเ้ทา่น ัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยูก่บันโยบายของโรงแรม
นัน้ๆ (บางโรงแรมใชเ้ตยีง SGL ในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟ้กูในการเสรมิเตยีง) 

- อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 
บาท)  

ส าคญั!! :  กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากทีด่า้นหนา้

เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

หมายเหต ุ: ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงของรฐับาลเกาหลรีว่มกบัการทอ่งเทีย่วเกาหล ีในนามของรา้น
รฐับาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึอยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุก
ทา่นวา่ รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไมซ่ือ้ข ึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั 
และถา้หากลกูคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้
จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 100 USD / ทา่น / รา้น 

กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมาที่สถานะผู ้เดนิทางเป็น เด็กนกัเรียน นกัศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรง
เครื่องส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวต่างชาต ิหรือคณะทีต่อ้งการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาตดิต่อแจ้ง
รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุคร ัง้  
 
การลงทะเบยีนเขา้-ออกประเทศเกาหลแีละไทย 

1. เงือ่นไขการลงทะเบยีน K-ETA (ควรเผือ่เวลาในการพจิารณาอยา่งนอ้ย 10 วนั) 
- ทางบรษิทัฯ จะท าการลงทะเบยีน K-ETA ให ้หลงัจากไดร้บัเงนิมดัจ า หากลงทะเบยีนไมผ่า่นจะรฟีันเงนิคนื

ใหโ้ดยหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ   
1.1.1 หากไมผ่า่น K-ETA หกัคา่มดัจ าต ัว๋ 1500 บาท และคา่กรอก K-TEA 500 บาท 
1.1.2 กรณีทีล่กูคา้ม ีK-ETA อยูแ่ลว้ ทางบรษิทัจะคนืคา่ธรรมเนยีม 300 บาท/ทา่น 

- ทางบรษิทัฯ เป็นเพยีงตวัแทนในการลงทะเบยีน ตามขอ้มูลทีท่่านใหม้าเทา่น ัน้ หากไมผ่า่นการอนุมตั ิไม่
สามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้

- การลงทะเบยีน K-ETA เป็นสว่นนงึในการคดักรองคนเขา้ - ออกเกาหลเีทา่น ัน้ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะ
มกีารคดักรองอกีคร ัง้ การท า K-ETA ไมไ่ดเ้ป็นการการนัตวีา่จะตอ้งผา่นดา่น หากไมผ่า่นดา่ตรวจคนเขา้
เมอืงก็ไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืไดท้กุกรณี 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม คอื ส าเนาพาสสปอรต์ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน รปูถา่ยพืน้หลงัสขีาว ขนาด 2 นิว้ 
ขอ้มลูสว่นตวัทีต่อ้งใชใ้นการกรอกขอ้มลู 

2. เงือ่นไขการลงทะเบยีนยกเวน้การกกัตวั  
- ผู้ ที่ เ ด ิ น ท า ง  จ ะ ต้ อ ง ไ ด้ ร ั บ ว ั ค ซี น ด ั ง ต่ อ ไ ป นี้  : 

ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/ JOHNSON&JOHNSON ถงึจะไดร้บั
การรองรบัการละเวน้การกกัตวั เมือ่ถงึประเทศเกาหล ี โดยประเทศเกาหลรีบัรองวคัซนีไขว ้โดยการฉดีเข็ม
ที ่2 ตอ้งไม่เกนิ 180 วนั (ยกเวน้ JOHNSON&JOHNSON เข็ม 1 ไมเ่กนิ 180 วนั) หากเป็นเข็มบูสเตอร ์
ตอ้งกอ่นเดนิทาง 14 วนั 

- เอกสารทีต่อ้งเตรยีม คอื เอกสารแสดงการไดร้บัวคัซนีเป็นภาษาองักฤษทีเ่ชือ่ถอืได ้เชน่ วคัซนีพาสสปอรต์ 
เป็นตน้ 

3. เงือ่นไขการลงทะเบยีนตรวจโควดิ 
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตอ้งตรวจกอ่นเดนิทางไมเ่กนิ 48 ช ัว่โมง ทา่นตอ้งยืน่ผลใหก้บั

ทางบรษิทั กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิตอ้งมผีลตรวจและใบรบัรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยนั เพือ่ท าการยา้ยวนั
เดนิทาง หรอืเก็บเครดติการเดนิทาง อาจมกีารเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บันโยบายของสายการ
บนิและบรษิทัคูค่า้ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ ตอ้งมใีบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 

- การตรวจ ATK  ขาออกจากประเทศไทย ตอ้งตรวจกอ่นเดนิทางไมเ่กนิ 24 ช ัว่โมง ทา่นตอ้งยืน่ผลใหก้บัทาง
บรษิทั กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิตอ้งมผีลตรวจและใบรบัรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยนั เพือ่ท าการยา้ยวนั
เดนิทาง หรอืเก็บเครดติการเดนิทาง อาจมกีารเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บันโยบายของสายการ
บนิและบรษิทัคูค่า้ (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ ตอ้งมใีบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 

- การตรวจ RT-PCR ขาเขา้ประเทศเกาหล ีทางบรษิทัจะท าการทะเบยีนจองให ้แตท่า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย
เอง ประมาณ 80,000 วอน (ไมร่วมในคา่ทวัร)์ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
- คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ

และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE ใชว้ีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตร



โดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไมเ่กนิ 20 ก.ก. (1 ช ิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก.  
- รถรับสง่น าเทีย่วตามรายการ 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบใุนโปรแกรมทอ่งเทีย่ว 
- หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
- คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง กรณีพัก 3 ทา่นจะเป็นเตยีงเสรมิ 1 ทา่น) ใน

กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ัก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดย
ค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีที่
ทา่นเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ 

- คา่ประกนัอบุัตเิหตุการเดนิทางตามกรมธรรม ์คา่รักษาพยาบาลวงเงนิทา่นละ 500,000 บาท หรอืกรณีเสยีชวีติ วงเงนิ
ทา่นละ 1,000,000 บาท  ตามเงือ่นไขของบรษัิทประกนัภยั ซึง่ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

- คา่ลงทะเบยีน K-ETA 
 
อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

- คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก(ถา้ม)ี และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
- คา่วซีา่ส าหรับพาสสปอรต์ตา่งชาต ิ(ถา้ม)ี โดยผูเ้ดนิทางตอ้งท าการยืน่เองเทา่นัน้ 
- คา่ใชจ้า่ยดา้นเอกสารสว่นตัว เชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง วัคซนีพาสสปอรต์ เป็นตน้ 
- คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ หรอืมาชา้กวา่เวลานัดหมาย ทา่นตอ้งออกคา่เดนิทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
- คา่ธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสายการบนิ 

และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
- คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
- อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทปิพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทรปิ ต่อ 

ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลับ (INFANT) ทัง้นี้ทา่นสามารถให ้
มากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่น
เดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

- ค่าตรวจ RT-PCR ทีส่นามบนิอนิชอน วนัแรกทีถ่งึเกาหล ี(ราคาประมาณ 80,000 วอน หรอืประมาณ 2,800 บาท
ไทย) 

- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ตอ้งตรวจกอ่นเดนิทางไมเ่กนิ 48 ชัว่โมง ท่านตอ้งยืน่ผลใหก้ับทาง
บรษัิท กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิตอ้งมผีลตรวจและใบรับรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยัน เพือ่ท าการยา้ยวันเดนิทาง หรอื
เก็บเครดติการเดนิทาง อาจมกีารเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับนโยบายของสายการบนิและบรษัิทคู่คา้ และ
ตอ้งมใีบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 

- คา่การตรวจ ATK ขาออกจากประเทศไทย ตอ้งตรวจกอ่นเดนิทางไม่เกนิ 24 ชัว่โมง ท่านตอ้งยืน่ผลใหก้ับทาง
บรษัิท กรณีเป็นบวกหรอืตดิโควดิตอ้งมผีลตรวจและใบรับรองแพทยใ์ชใ้นการยนืยัน เพือ่ท าการยา้ยวันเดนิทาง หรอื
เก็บเครดติการเดนิทาง อาจมกีารเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับนโยบายของสายการบนิและบรษัิทคู่คา้ และ
ตอ้งมใีบรบัรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ 
 

เงือ่นไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมัดจ าครัง้ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท 

หลังจากส่งเอกสารยนืยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเชน่ ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงนิในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่น่ันหมายถงึว่า กรณีทีม่คีวิรอ (WAITING LIST) ก็จะ
ใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีด เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั ยกเวน้โปรแกรมราคาพเิศษ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่บรกิาร เต็มจ านวน เทา่น ัน้  

- หลังไดรั้บการลงทะเบยีน K-ETA ผ่านแลว้ กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอือย่างนอ้ย 20 วัน ก่อนออกเดนิทาง หาก
ท่านไมช่ าระภายในระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถอืว่าท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวน
สทิธิไ์มส่ามารถคนืเงนิมดัจ าใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100% 



 
เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ *ในกรณีทีว่ันเดนิทางตรงกับ
วันหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 40 วัน* 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 50%ของค่าทัวร ์หรือหักค่าใชจ้่ายตามจรงิ เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 
โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
- กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์เชน่ มนีโยบายหา้มการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรอืการ

ยกเลกิเทีย่วบนิโดยสายการบนิ บรษัิทจะเก็บเป็นเครดติหรอืเลือ่นการเดนิทางในพเีรยีดถัดไปใหก้บัลกูคา้ โดยยดึตาม
นโยบายของสายการบนิและบรษัิทแลนดต์า่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิไดท้กุกรณี 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออก
เดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไมว่่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพเีรยีดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคัญดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

- กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายการ
ด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- กรณีลงทะเบยีน K-ETA ไมผ่า่น จะรฟีนัเงนิคนืใหโ้ดยหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ  
 หากไมผ่า่น K-ETA หกัคา่มดัจ าต ัว๋ 1500 บาท และคา่กรอก K-TEA 500 บาท 
 กรณีทีล่กูคา้ม ีK-ETA อยูแ่ลว้ ทางบรษิทัจะคนืคา่ธรรมเนยีม 300 บาท/ทา่น 
 
 
 

หมายเหต ุ 
- กรณีทีท่่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิต่อ

สอบถามเพือ่ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้
เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นส าคัญเท่านัน้ สิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิ
เพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้สิน้   

- กรณีทีอ่อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบไมว่่า
ส่วนใดส่วนหนึง่ หากท่านไม่ด าเนนิการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตร
โดยสาร 

- หลังจากท่านช าระค่าทัวรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีมตัวการเดนิทางให ้
ทา่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 5 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

- อตัราทัวรน์ี้ เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื 
กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่
เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่มรู่จั้กกันมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่า
หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

- หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันกลับ  
- กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
- บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ 

ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จราจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิท  
- เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์

ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
- มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่อี านาจในการตัดสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านั้นกรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดนิทาง (เลื่อนวัน
เดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้
แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์น
การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายงัจดุหมายปลายทางตามทีท่่าน
ตอ้งการ  

- ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
- เนื่องจากการเดนิทางท่องเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบรษัิท

จงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่นหนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดรั้บบรกิาร หาก



ระหว่างเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไมว่า่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่น เนือ่งจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเกบ็คา่ใชจ้า่ยแบบเหมา
จา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

- หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่มส่ามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลัง โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยสว่นนีท้างบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้ง

มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
**เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯ แลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนี้

แลว้** 
** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

 
 
 

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน K-ETA  

1 .ชือ่ – นามสกลุ ตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง (ภาษาองักฤษเทา่น ัน้) 

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

...  

2. หนงัสอืเดนิทาง (PASSPORT) ** ไฟล ์JPG เทา่น ัน้ **  //  ** หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

** // ** รปูภาพหนงัสอืเดนิทางตอ้งชดัไมเ่บลอ สามารถมองเห็นขอ้มลูครบถว้น ** 

 

3. เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ได ้.......................................................................... (เบอรข์องลกูคา้) 

     อเีมลของลกูคา้ ........................................................... (การลงทะเบยีนจอง PCR ทีเ่กาหลใีชเ้มล 1 เมล ตอ่ 

1 คน) 

4. แจง้รายละเอยีดขอ้มลูการเดนิทางไปตา่งประเทศ  

เคยไปเกาหลหีรอืไม ่                ไมเ่คย               เคย    .................. คร ัง้ เดนิทางเพือ่ .................................... 

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

เคยไปประเทศอืน่ทีไ่มใ่ชเ่กาหลหีรอืไม ่                ไมเ่คย              เคย    .................. คร ัง้  

เดนิทางเพือ่ ........................................................................................................ 

(เคย/ไมเ่คย กรณุาแจง้รายละเอยีดการเดนิทาง – เดนิทางไปประมาณกีค่ร ัง้และเดนิทางไปท าอะไร) 

5. แจง้อาชพี ณ ปจัจบุนัของทา่น (กรณุาแจง้ขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้) 

5.1 อาชพี ณ ปจัจบุนั ................................................................................................................ 



5.2 รายไดโ้ดยประมาณ/เดอืน  ................................................................................................... 

5.3 ชือ่สถานทีท่ างาน ณ ปจัจบุนัหรอืชือ่ของนายจา้ง 

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

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

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

5.4 เบอรต์ดิตอ่ของสถานทีท่ างาน หรอืนายจา้ง ................................................................................. 

6. ผูร้ว่มเดนิทางของทา่น (กรณุาแจง้ขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้) 

ชือ่-สกลุ...........................................................................วนัเดอืนปีเกดิ(ค.ศ.).......................................... 

เบอรต์ดิตอ่ของผูร้ว่มเดนิทาง..........................................ความสมัพนัธ.์................................................. 

7. รปูถา่ยหนา้ตรง พืน้หลงัสขีาว ** ขนาดไมเ่กนิ 700x700 PIXELS หรอื 2x2 นิว้ ไฟลร์ปูถา่ยทีส่ง่ใหท้างบรษิทั 

ตอ้งเป็นไฟล ์JPG หรอื JPED เทา่น ัน้ ** 

 

** รบกวนสง่เอกสารท ัง้หมดใหแ้กเ่จา้หนา้ทีท่นัท ีหลงัจากทีช่ าระเงนิมดัจ า เนือ่งจากเอกสาร K-ETA จะตอ้งใช้

ระยะเวลาในการพจิารณา ** 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการท าเอกสารตามควิทีไ่ดร้บัเอกสารจากลกูคา้เทา่น ัน้ **   

** หากขอ้มลูทีล่กูคา้แจง้มามคีวามผดิพลาดหรอืตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มลูทีแ่จง้เจา้หนา้ทีม่า จะตอ้งด าเนนิการกรอก

เอกสารใหมท่ ัง้หมด ไมส่ามารถแกไ้ขขอ้มลูในระบบ K-ETA ได ้**  

** กรณุาใหข้อ้มลูตามความเป็นจรงิเทา่น ัน้ ** 


