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กาํหนดการท่องเที่ยว ณ ประเทศเกาหลีใต้ 5วัน 3คืน 
Happy Ice Fishing 

วันแรก สนามบินสุวรรณภมิู(กรุงเทพฯ) 

22.00 น.   คณะพร้อมกนัที่ สนามบนิสุวรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตทูางเข้าท่ี 5 แถว K  
 กรุณานํากระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ท่ีคอยต้อนรับอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระก่อน

นําไปเช็คอินยงัเคาน์เตอร์ของสายการบิน ASIANA AIRLINES 
 

วันที่สอง สนามบินอนิชอน(เกาหลีใต้) – เมืองฮวาชอน – เทศกาลตกปลานํา้แข็ง – เข่ือนสันตภิาพ                          (-/L/D) 

00.50 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบนิเอเชียน่าแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี OZ 742 
08.05 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสมัภาระ (กรุณาปรับเวลาของ

ท่านให้เร็วข้ึน 2 ชัว่โมง เพือ่ให้ตรงกบัเวลาท้องถ่ินของประเทศเกาหลี) นําท่านเดินทางสู่เมืองฮวาชอน นําท่านเพลิดเพลินกบั 
เทศกาลตกปลานํา้แข็ง (Hwacheon Sancheoneo Ice Festival) เทศกาลนีจ้ดัขึน้ท่ีเมืองฮวาชอน จงัหวดัคงัวอนโด ซึง่อยู่ติด
กบัจงัหวดัคยองกีโด ท่ีน่ีจดัขึน้เป็นประจําทกุปีในเดือนมกราคม ในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนกุมากมาย ทัง้ตกปลานํา้แข็ง เล่ือน
หิมะ และนิทรรศการประติมากรรมนํา้แข็งที่มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าถึง 20 สปัดาห์ แต่ท่ีเป็นไฮไลท์ของเทศกาลท่ีน่ีก็
คือกิจกรรมจบัปลาเทราท์ภเูขาด้วยมือเปลา่ ท่ีเรียกได้วา่มีช่ือเสียงเป็นอย่างมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บูแดจิเก หรือหม้อไฟเกาหลี โดยประวัตคิวามเป็นมาคือเป็นเมนูที่คิด

ในค่ายทหาร โดยนําสิ่งต่างๆ ใส่ลงหม้อพร้อมปรุงนํา้ซุปด้วยพริกประจําชาติของเกาหลี ซึ่งถือเป็นอาหารเกาลีที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตวัเลยทเีดียว  

 
 
 
 
 
 
 

บ่าย หลงัจากนัน้นําท่านเดินทางสู่ เข่ือนสันติภาพ และทางเดินลอยฟ้า เหมาะกับการไปพกัผ่อนหย่อนใจ สดูอากาศบริสทุธ์ิ และ
สมัผสัสายลมเย็นๆให้ได้ชุ่มฉ่ําหวัใจ 
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คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกกิ (Bulgogi) อาหารท้องถิ่นดัง้เดิมของคาบสมุทรเกาหลี โดยนําเนือ้

หมูสไลด์หมักกับซอสและเคร่ืองเคียงต่างๆให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาท่านนํามาย่างขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิ บน
กระทะแบน หรือทรงคร่ึงวงกลมพร้อมผักกะหลํ่า โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบนํา้ข้น เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อน 
และเคร่ืองเคียงต่างๆ   

ที่พกั THE JACKSON9S HOTEL หรือเทยีบเท่า  
 

วันที่สาม น่ังกระเช้าชมวิวซัมอัคซาน เลค เคเบิล้คาร์ – ไร่สตรอเบอร์ร่ี – กรุงโซล – น่ังเคเบิล้คาร์ขึน้โซลทาวเวอร์      (B/L/D)  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ ซัมอัคซาน เลค เคเบิล้คาร์ ซึง่เป็นรถกระเช้าข้ามทะเลสาบข้างภเูขาซมัอคัซาน ท่านสามารถรับชม
และด่ืมด่ําไปกบัวิวธรรมชาติ โดยรถกระเช้านีจ้ะมีระยะทางประมาณ 3.6 กิโลเมตร และเม่ือเดินทางไปถึงยอดจะมีระดบัความ
สงูอยู่ท่ี 440 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี ้เป็นอาหารขึน้ช่ือของเมืองชุนชอน ที่ใครมาแล้วถ้าไม่ทาน
เหมือนมาไม่ถงึ  เนือ้ไก่ที่หั่นออกมาเป็นชิน้พอคาํ คลุกเคล้าด้วยเคร่ืองปรุง และหมักไว้จนได้ที่ นํามาผัดบนกระทะ
ยักษ์ พร้อมด้วย Rice cake เสร์ิฟพร้อมด้วยนํา้ซุปสาหร่ายเกาหลีร้อนๆ ( มีย๊อกกุก )  
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บ่าย หลังจากนัน้นําท่านไปยัง ไร่สตรอเบอร์ร่ี ให้ท่านได้ชิม และเลือกเก็บสตรอเบอร์ร่ีจากต้นสดๆด้วยตัวท่านเอง พร้อมกับ
ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศของไร่  

 
 
 
 
 
 
 

นําท่านเดินทางสู่กรุงโซล เดินทางสู่ Namsan Cable Car เป็นสถานีเคเบิล้คาร์หรือกระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศเกาหลี 
ตัง้อยู่บนยอดภเูขานมัซาน ใจกลางของกรุงโซล นําท่านขึน้ชม โซลทาวเวอร์ หรือนมัซาน ทาวเวอร์ เป็นหนึง่ในแหล่งท่องเท่ียว
สําคญัของเมืองโซล เปิดให้บริการมาตัง้แต่ปี 1980 ตัง้อยู่บนยอดเขานมัซนั สงู 236 เมตร ชมวิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ
พาโนราม่า นับว่าเป็นหนึ่งในทาวเวอร์ที่เห็นวิวสวยท่ีสุดในเอเชีย จุดไฮไลท์ท่ีพลาดไม่ได้เลยเม่ือมาเท่ียว โซลทาวเวอร์ก็คือ 
สถานท่ีคล้องกุญแจช่ือดงั Love Key Ceremony ท่ีมีความเช่ือว่าคู่รักท่ีมาคล้องกุญแจท่ีจะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล 
โดยท่ีจะเขียนข้อความหรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจ และนําไปคล้องไว้กับราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower นัน่เอง 
(ไม่รวมลิฟท์ขึน้โซลทาวเวอร์) 

 
 
 
 

 
 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู คัมจาทัง หรือสตูว์กระดกูหมู เป็นซุปเกาหลีรสเผ็ดที่ทาํจากกระดูกสันหลัง

หรือกระดูกคอของหมู เคี่ยวจนได้ที่และเติมส่วนประกอบ เช่น มันฝร่ัง เส้นหม่ี หัวไชเท้า ใบงา หัวหอมใหญ่ พริก
ขีห้นู และงาป่น  

ที่พกั RAMADA ENCORE GIMPO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่         พพิธิภณัฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดฮันบกชมพระราชวังคยองบกกุง – ศูนย์เวชสาํอาง – ดวิตีฟ้รี – ย่านเมียงดง      (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ พพิธิภณัฑ์สาหร่าย ซึง่ท่านจะได้เรียนรู้การทําสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวตัิความเป็นมาและความผกูผนั
ท่ีชาวเกาหลีท่ีมีตอ่สาหร่าย อีกทัง้ยงัให้ท่านได้ลองฝึกทาํข้าวห่อสาหร่ายเป็นอาหารยอดนิยมอีกชนิดของคนเกาหล ีจากนัน้
ให้ท่านเปิดประสบการณ์พเิศษ!! กับการได้เลือกใส่ชุดฮันบก (ชุดประจาํชาตเิกาหลี) ในแบบที่ท่านชอบ เพ่ือเข้าสมัผสั
วฒันธรรมเกาหลีชมสถาปัตยกรรมความงามพร้อมถ่ายภาพเป็นท่ีระลกึกบับรรยากาศภายในของ พระราชวังคยองบกกุง ซึง่
เป็นพระราชวงัไม้โบราณเก่าแก่ท่ีสดุ สร้างขึน้ใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกวา่ 600 ปีก่อน ภายในพระราชวงัแห่งนีมี้หมู่พระท่ีนัง่
มากกวา่ 200 หลงัเป็นฉากหลงัท่ีงดงาม 
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม เมนูขึน้ช่ือตัง้แต่ยุคสมัยราชวงศ์โชซอน มีต้นตาํรับมาจาก

ในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่ นิยมทานเพื่อบํารุงกําลัง และเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีส่วนผสมของสมุนไพร
นานาชนิด เช่น ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลัด พุทราจีน เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
บ่าย จากนัน้นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์เวชสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนกัช้อปชาวไทย เพ่ือเลือกซือ้กลบัไป

เป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บํารุงผิว ครีมหอยทาก ครีมนํา้แตก ครีมขดัขีไ้คล 
สแตมเซลล์โบท็อกซ์ ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮน ด์ครีม ฯลฯ และนําท่านช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ี ดิวตี ้
ฟรี ท่ีน่ีมีสินค้าชัน้นําให้ท่านเลือกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้นํา้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองสําอาง กระเป๋า นาฬิกาเคร่ืองประดบั 
ฯลฯ และนําท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง หรือท่ีรู้จกักนัดีในนาม “สยามสแควร์เกาหลี” เป็นแหล่งแฟชัน่การแต่งกายท่ีทนัสมยั
ของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี รวบรวมเอาเสือ้ผ้า แฟชั่นเคร่ืองแต่งกาย รองเท้า เคร่ืองประดับสวยงามต่างๆ เคร่ืองสําอางย่ีห้อดัง
มากมาย เช่น Adidas, Nike, Zara, H&M, Etude, Nature Republic, Espoir, Skinfood อ่ืนๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้
เลือกซือ้สินค้าจนถึงเวลาท่ีเหมาะ  

 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า         รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบี ้(หมูย่างเกาหลีบุฟเฟต์) ต้นตําหรับอาหารเล่ืองช่ือของประเทศ
เกาหลีใต้ เป็นหมูที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นํามาย่างบนเต่าถ่านร้อนๆสุกกําลังดี และตัดเป็นชิน้พอดีคํา รับประทาน
กับซอส, กระเทียม, กิมจิ, และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคาํคล้ายเม่ียงคาํ แกล้มด้วยพริกเกาหลี เม็ดโตสีเขียวสด 
พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคยีง  
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ที่พกั RAMADA ENCORE GIMPO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพร – Nature Labs – ย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาร์เกต็ของฝาก – สนามบินอนิชอน – กรุงเทพฯ         (B/L/-) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้นําท่านรับฟังความรู้ท่ี ศูนย์สมุนไพร ซึง่ได้รับการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เข้าชม ศูนย์โสมเกาหลี ซึง่ถือวา่เป็นโสม

ท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด หรือ ศูนย์ฮ็อกเก็ตนามู ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตับให้
สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตบัแข็ง ให้ท่านได้เลือกซือ้ตามอธัยาศยั และนําท่านเข้าชม Nature Labs (รวมเคร่ืองด่ืม 1 แก้ว/
ท่าน) นิทรรศการดอกไม้ ซึ่งบอกเล่าความงดงามของดอกไม้ในหลากหลายฤดกูาล หลายสีสนัผ่าน Media Art สดุลํา้ ท่ีทัง้ต่ืน
ตาต่ืนใจและน่าประทบัใจคุ้มคา่ต่อการเย่ียมชม 

 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จมิดกั หรือไก่อบซีอิว๊วุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพืน้เมืองดัง้เดมิ เป็น 
 ไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสดํา เนือ้ไก่ที่ น่ิม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานคู่

กับข้าว หอมอร่อย  

 
บ่าย หลงัจากนัน้นําท่านช้อปปิง้ ย่านฮงแด ถือเป็นย่านวฒันธรรมของเกาหลี เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีรวบรวมทัง้ร้านอาหารคาเฟ่ 

แหล่งช้อปปิ้ง กิจกรรมสนุกๆมากมายเอาไว้ในท่ีเดียวกัน "ฮงแด" ย่อมาจาก Hongik University และบริเวณโดยรอบจึงถูก
เรียกวา่ "Hongik University" เพราะมีมหาวิทยาลยัและนกัศกึษามหาวิทยาลยัอยู่รวมกนั จนกลายเป็นแหล่งรวมของเหลา่วยัรุ่น
เกาหลี เม่ือมีวยัรุ่นมารวมตวักันมากขึน้ ทําให้มีกิจการและสถานท่ีท่ีน่าสนใจใหม่ๆ เปิดให้บริการอยู่เสมอ นําท่านเดินทางสู่
สนามบินอินชอน เพ่ือนําท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางนําท่านช้อปปิ้งท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ 
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มากมายให้เลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาล และของท่ี
ระลกึตา่งๆ 

18.55 น. นําท่านเหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เท่ียวบินท่ี OZ 741 
22.50 น. เดินทางถึง สนามบนิสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจไม่รู้ลืม 
  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 ******ภาพท่ีใช้ในโปรแกรมเพ่ือการโฆษณาเท่านัน้******* 
 

กาํหนดการเดนิทาง 

 
อัตราค่าบริการ *** เดนิทางขัน้ตํ่า 15 ท่าน*** 

 

ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุตํ่ากว่า 12 
ปี 

พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
(มีเตียงเสริม) 

เดก็อายุตํ่ากว่า 12 ปี 
พกักับผู้ใหญ่ 2 ท่าน   

(ไม่มีเตยีงเสริม) 

พกัเดี่ยว  
จ่ายเพิ่ม 

4 - 8 มกราคม 2566 42,900.- 41,900.- 40,900.- 4,500.- 
11 - 15 มกราคม 2566 42,900.- 41,900.- 40,900.- 4,500.- 
25 - 29 มกราคม 2566 42,900.- 41,900.- 40,900.- 4,500.- 
27 – 31 มกราคม 2566 42,900.- 41,900.- 40,900.- 4,500.- 

หมายเหตุ: กรณียอดจองมี 10 คนขึน้ไป แต่ไม่ถงึ 15 คน จะไม่มบีริการหัวหน้าทัวร์ 
โดยทางบริษัทจะรอต้อนรับ และคอยอาํนวยความสะดวกท่านท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  

หลงัจาก check in ลกูค้าเดินทางไปพบไกด์ที่สนามบินอินชอนด้วยตวัท่านเอง โดยมีไกด์รอรับท่านที่สนามบินอินชอน 

 
อัตราค่าบริการรวม 

- คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั (แบบหมู่คณะ) เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯ  
รวมคา่ภาษีสนามบินทกุแห่งและคา่ภาษีเชือ้เพลิง  

- คา่โรงแรมท่ีพกัตามระบใุนรายการ หรือระดบัเทียบเท่า  
- คา่ประกนัอบุติัเหตรุะหวา่งการเดินทาง วงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,000,000 บาท 
- คา่อาหารจํานวน 10 มือ้ ( อาหารเช้า 3 มือ้ / อาหารกลางวนั 4 มือ้ / อาหารค่ํา 3 มือ้ ) ตามระบใุนรายการ  
- คา่รถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
- คา่เข้าชมสถานที่ตา่ง ๆ ตามรายการ 
- คา่หวัหน้าทวัร์ และ ไกด์ท้องถ่ินท่ีมีประสบการณ์คอยดแูลอํานวยความสะดวก 
- บริการนํา้ด่ืมวนัละ 1 ขวด 
- คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน หวัหน้าทวัร์ และ คนขบัรถ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

- คา่ประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสขุภาพ รวมถึงกรณีติด Covid 19 ในระหวา่งท่องเท่ียว 
- คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซา่ สําหรับผู้ ไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย 
- คา่ใช้จ่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พเิศษ / ค่าซกัรีด / คา่โทรศพัท์ ฯลฯ 
- คา่นํา้หนกักระเป๋าเกิน  
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- ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิมเฉพาะค่าบริการ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ในกรณีท่ีท่านต้องการใบกํากบัภาษี 
- ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA + Q CODE มีคา่บริการเพ่ิมเติม 650 บาท/ท่าน/ 1 ครัง้  

การพจิารณาผล K-ETA ขึน้อยู่กับดุลยพนิิจของสาํนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี (ตม.) 
 
ข้อแนะนํา!!!!   
ด้วยสถานการณ์ปัจจบุนัการเดินทางนัน้เต็มไปด้วยความเส่ียง ทัง้โรคภยัและความรับผิดชอบของทางสายการบินท่ีมีต่อผู้ โดยสารนัน้มีจํากดั 
ดงันัน้จึงแนะนําให้ท่านซือ้ประกันภยัการเดินทาง และสขุภาพเพ่ิมเติม ท่ีสามารถคุ้มครองตามท่ีท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตเุจ็บป่วย 
เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินก็จะสามารถเครมค่าใช้จ่าย และค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตดุงักล่าวขึน้ในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมี
คา่ใช้จ่ายท่ีสงูมาก หรือเพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเคร่ือง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย และทีมแพทย์
ฉกุเฉิน เป็นต้น 
 
ระเบียบและเงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 
2. ชําระเงินมดัจําท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วนั  

( ช่วงเทศกาล ลว่งหน้า 30 วนั ) 
3. กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมลูทัง้หมดมาท่ีช่องทางท่ีเจ้าหน้าท่ีแจ้งไว้ 

- ช่ือผู้ ติดต่อ และช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็นต้น) 
- ช่ือนามสกลุ + เบอร์มือถือของผู้ เดินทางทกุท่าน (จําเป็น) + สําเนาบตัรประชาชน + สําเนาพาสปอร์ต 
- กรอกเอกสาร รายละเอียดเพ่ือใช้การสมคัร K-ETA ท่ีบริษัทได้มอบให้ 
- ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแวน่ตาดํา ไม่ใสห่มวก ไม่ใสผ้่าพนัคอ พืน้หลงัสีขาว ไม่ติดเงา ขนาด 1:1  
- หลกัฐานประกอบการยื่นขอวีซา่ (ในกรณีท่ีถือหนงัสือเดินทางประเทศอ่ืน นอกเหนือจากไทย) 
- ในกรณีที่เดก็อายุไม่เกนิ 18 ปี ไม่ได้เดนิทางกับบดิา หรือมารดา ต้องจดัเตรียมเอกสารเพ่ิมเติมดงันี ้

หนังสือรับรองการทํางานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลงั 6 
เดือน จนถึงปัจจบุนั / สําเนาสติูบตัร 
*** การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี ้เพ่ือประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่าน ท่ีทางบริษัทจะได้แจ้งให้หวัหน้าทวัร์
ทราบ เพื่อให้คําแนะนําท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้ *** 

4. หากไม่ชําระ หรือชําระไม่ครบตามกําหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผู้จดัมีสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางและขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เม่ือตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วน ทางผู้ จดัจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เง่ือนไข และข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

5. กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า - ออก นอกประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิ ไม่คืนคา่ทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
การยกเลกิการจอง 
การยกเลิกการจองนัน้ จะต้องอีเมล์แจ้งยกเลิกการจองลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง โดยมิใช ่
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลกูค้าชําระมา และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จํานวน 
- กรณีมีเหตยุกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

***  ค่าใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่มดัจําตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม คา่วีซา่ และคา่ใช้จ่ายจําเป็นอ่ืนๆ **** 
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- การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วย หรือมีเหตจุากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือ
เล่ือนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขาย ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืน
เงินเป็นกรณีไป แตท่ัง้นีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น คา่ธรรมเนียมการวางมดัจําตัว๋เคร่ืองบิน และค่าใช้จา่ยอ่ืนๆ 
ถ้ามี 

- คณะท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดต่อเน่ือง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมดัจํา หรือซือ้ขาย แบบมีเง่ือนไขกับสายการบิน รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น chatter flight (เหมาลํา), extra flight (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพิ่มเข้ามาช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล ดงักล่าว) บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินคา่มดัจํา หรือค่าทวัร์ทัง้หมด 

 
หมายเหตุ 

- ทวัร์นีส้ําหรับผู้ ร่วมเดินทางตัง้แต่ 15 ท่านขึน้ไป กรณีมีผู้ ร่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทขอยกเลิกการเดินทาง โดยจะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วนั 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง สายการบิน, เท่ียวบิน, ราคา, รายการทัวร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม 
(ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้นีท้างบริษัทคํานึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ท่ีลกูค้าจะ
ได้รับเป็นหลกั 

- หนงัสือเดินทาง(passport) ต้องมีอายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีทําหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนงัสือ
เดินทางเลม่เก่าไปด้วย ณ วนัเดินทาง) 

- บริษัทฯ รับเฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านัน้ 
- กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึงค่าทวัร์ทัง้หมด 
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การจลาจล 

หรือ กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทย และ
ต่างประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

- ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่
เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เป็นต้น 

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

- ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถนํามาเลื่อนวนั หรือคืนเงินได้ 
- เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
- ในกรณีท่ีภาครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อกําหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชือ้ Covid-19 ทุกประเภท  

ผู้ เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสว่นนีด้้วยตวัท่านเอง (ถ้ามี และไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์) 
- ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีได้ ร่วมกับการท่องเท่ียวเกาหลีใต้เพ่ีอโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศนูย์สมนุไพร 

ศนูย์เคร่ืองสําอาง (Cosmetic) และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งจําเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมี ผลกับราคา
ทวัร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลกูค้าทกุท่านว่า ร้านรัฐบาลทกุร้านจําเป็นต้องรบกวนทกุท่านแวะชม หากประสงค์จะซือ้ 
หรือไม่ซือ้ ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 

- กรุ๊ปทวัร์ครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลกูค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดย 
ไม่ลงร้านช้อปปิง้ เช่น ร้านโสม, ฮอตเกนาม,ู ศนูย์นํา้มนัสน, เคร่ืองสําอาง Cosmetic ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนินการในการแยก
ท่องเท่ียว 
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ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพ่ือ
ประโยชน์ของท่าเอง  ทางบริษทัฯ จะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทั ท่ีได้ระบุในรายการทวัรท์ัง้หมด 
 

**ลงทะเบียนในครบ 2 ขัน้ตอนก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้** 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Trave! Authorization)  

 ขัน้ตอนท่ี 2 ลงทะเบียน Q-CODE 
 

เอกสารประกอบการลงทะเบยีน K-ETA เฉพาะพาสปอรต์ไทยเท่านัน้!! 
 
ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย 

ขัน้ตอนที ่1 ลงทะเบยีนผา่นระบบ K-ETA (Korea Elcctronie Trave! Authorization) (ทางบรษิทัดาํเนินการลงทะเบยีนให ้มคีา่ธรรมเนียม 

บรกิาร ท่านละ 650 บาท ผูเ้ดนิทางนําสง่เอกสารประกอบการลงทะเบยีน K-ETA ** ทัง้น้ีจะตอ้งทาํการสง่ขอ้มลูขอ้ 1-3 มาใหท้างบรษิทั
เพือ่ทาํการลงทะเบยีน K-ETA อยา่งน้อย 60 วนัก่อนการเดนิทาง (แนะนํา) ถงึแมว้า่ระบบจะแจง้วา่ลว่งหน้า 24 ชัว่โมง ** 

1. สาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง (หน้าแรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ (รปูถ่ายจากมอืถอืไม่สามารถใชไ้ด)้ มอีายุ

การใชง้านคงเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าวา่งไมต่ํ่ากวา่ 2 หน้า 

2. รปูถ่ายสพีืน้หลงัเป็นสขีาวเทา่นัน้ ขนาด 1.5 x 2 น้ิว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หน้าตรง เปิด   

หน้าผาก เปิดใบห ูไมส่วมใสเ่ครือ่งประดบั ไมใ่สเ่สือ้สขีาวถ่ายรปู ไม่สวมแวน่ตา 
3.   นําสง่แบบสอบถามขอ้มลูเพือ่การกรอกลงทะเบยีน K-ETA ตามความเป็นจรงิ และกรอกขอ้มลูทกุขอ้โดยละเอยีด 

4.   สาํเนาสตูบิตัร เฉพาะผูเ้ดนิทางอายตุํ่ากวา่ 18 ปี 
 

หมายเหตุ: กรณีผูเ้ดนิทางมลีงทะเบยีนอนุมตัใินระบบ K-ETA และยงัมผีลบงัคบัใชไ้ดอ้ยู ่(ปกต ิ2 ปี ทกุครัง้ทีเ่ดนิทางเขา้เกาหล ีตอ้งทาํ
การเปลีย่นทีอ่ยูห่รอืจุดประสงคก์ารเขา้ โดยแกไ้ขในระบบ K-ETA ตรงแกไ้ขขอ้มลู ) หากทา่นมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูเดมิ เช่น ชือ่ 
นามสกุล เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ทา่นจะตอ้งดาํเนินการลงใหมใ่นระบบ K-ETA ก่อนการเดนิทาง พรอ้มเสยีค่าธรรมเนียม ผูจ้ดัจะไม่
รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย หรอืคา่เสยีหายใดๆ หากท่านถกูปฏเิสธการออกบตัรโดยสารหรอืการเขา้ประเทศเกาหลไีด ้
 
 

หมายเหตุ : เงือ่นไขและขอ้ปฏบิตักิีย่วกบัการกกัตวัและการตรวจหาเชือ้โดวดิ-19 ของประเทศไทยและสาธารณรฐัเกาหล ีสามารถ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์ ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัหน่วยงานของแต่ละประเทศ ทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้ราบเป็นระยะ 
 
 

**หากมปีระวตักิารเดนิทางต่างประเทศ หรอืตดิเชือ้โควคิและหายแลว้ โปรดแจง้ก่อนจอง เพือ่เชค็เงือ่นไข* 
 

ข้อมลูสาํคญัเก่ียวกบัการยื่นลงทะเบียน K-ETA ท่ีท่านควรทราบ 

1.  หลงัจากทาํการยืน่ลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ ผลการลงทะเบยีนแบง่ออกเป็น 3 แบบดงัน้ี 

     1.1 Approved หมายถงึ ผา่นการลงทะเบยีน (มอีายกุารใชง้านได ้2 ปี ไม่จาํกดัจาํนวนครัง้ โดยแต่ละครัง้พาํนกัไดไ้มเ่กนิ 90 วนั) 
     1.2 Disapprove หมายถงึ ไมผ่า่นการลงทะเบยีน ไมส่ามารถออกเดนิทางไดต้ัง้แต่ประเทศตน้ทาง 
     1.3 Null หมายถงึ การลงทะเบยีนถอืเป็นโมฆะ ( ไม่สามารถใชไ้ด ้)  
 
2.  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ธรรมเนียมในการลงทะเบยีน เนื่องจากการพจิารณาเป็นไปตามเงือ่นไขหรอืกฎหมายของประเทศ
นัน้ๆ โดยทางทมีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงเป็นผูต้ดัสนิชีข้าด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถขา้ไปแทรกแซงได ้
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เตรยีมพาสปอรต์และรปูถ่าย เพือ่ลงระบบ K-ETA 
 

ตวัอยา่งการสแกนหน้าสาํเนาพาสปอรต์ ตวัอยา่งการสแกนรปูถ่ายสฉีากหลงัเป็นสขีาว 

 

 

อา้งองิขอ้มลูภาพจาก www.k-eta.go.kr 
 

 

** สาํคญั!! บรษิทัฯ จะลงทะเบยีนตามขอ้มลูและเอกสารทีผู่เ้ดนิทางสง่มาและระบุแจง้เท่านัน้ หากผูเ้ดนิทาง
แจง้ขอ้มลูผดิพลาดหรอืบดิเบอืนจากขอ้เทจ็จรงิ ถือเป็นเร่ืองต้องห้าม ซ่ืงอาจส่งผลต่อการลงโทษและ
การอนุมติัเดินทางเข้าเมือง ตามกฎหมายและระเบียบการของสาธารณรฐัเกาหลีใต้ บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิจ์ะไมร่บัผดิชอบทุกกรณี  
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แบบสอบถามข้อมูลเพื่อการกรอกลงทะเบียน K-ETA   ทุกทา่นกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอยีดและเป็นจรงิ 

ทา่ยเคยมปีระวตั ิทาํผดิกฎหมายในเกาหลไีหมค่ะ ถา้เคย ! โปรดอยา่สมคัรลงระบบทะเบยีน K-ETA 

โปรดทราบ ! การลงทะเบยีนของอนุมตัเิขา้เกาหลผีา่นระบบ K-ETA เป็นเพยีงแต่ตรวจสอบขอ้มลูเบืย้งตน้ในการขอเขา้เกาหล ี
ไมไ่ดก้ารการนัตยีนืยนัการเขา้ประเทศเกาหลใีต ้100% ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของตม.เกาหลเีมือ่เดนิทางถงึประเทศเกาหลใีต ้

กรณุากรอกข้อมลูทัง้หมดเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้!!!!!!!!!!!!!! 
 

      ทา่นถอืสญัชาตอิื่นเพิม่เตมิ นอกจากสญัชาตไิทยหรอืไม ่       ไม่ใช ่      ใช ่โปรดระบุสญัชาต.ิ............................. 
 

1. ชือ่-นามสกุล (ปจัจุบนั พรอ้มคาํนําหน้านาม) ตามหน้าหนงัสอืเดนิทาง 

(ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................
........................ 

2. สถานภาพ       โสด       สมรส       หยา่       หมา้ย       แยกกนัอยู ่       มบุีตรรว่มกนั 

3. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื (ไทย) ..................................*หากไมม่เีบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื โปรดระบุเบอรม์อืถอืทีส่ะดวก 

4. อเีมล ์(จาํเป็น) .................................................................. 
5. อาชพีปจัจุบนั (จาํเป็น)         วา่งงาน       เจา้ของกจิการ        เกษตรกร        พนกังานบรษิทั       ขา้ราชการ       
          นกัเรยีน/นกัศกึษา       แมบ่า้น/พอ่บา้น        อื่นๆ.................................................................................... 
6. ตาํแหน่งงาน โปรดระบุอยา่งชดัเจน ................................................................................................................. 
7. เงนิเดอืน โปรดเลอืก       ตํ่ากว่า 200$        200-700$        700-1.300$      1,300-2.100$       2,100$ 

8. ชือ่บรษิทัทีท่าํงาน โปรดระบุอยา่งชดัเจน ......................................................................................................... 
9. ทีอ่ยูส่ถานทีท่าํงาน (จาํเป็น) ........................................................................................................................... 
10. เบอรโ์ทรทีท่าํงาน (จาํเป็น) ............................................................................................................................. 
11. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศเกาหลใีต ้       ไมเ่คย      เคย กีค่ร ัง้................................................................. 

          จดุประสงคใ์นการเดนิทางเพือ่      ทอ่งเทีย่ว       อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................ 
12. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่ประเทศเกาหล ีในช่วง 5 ปีทีผ่า่นมา       ไมเ่คย  

                เคย ............. ครัง้ กรณีหลายประเทศกรุณาระบุประเทศทีเ่ดนิทางลา่สดุ .................................................... 
          จดุประสงคใ์นการเดนิทางเพือ่........................................................................................................................... 
13. มผีูเ้ดนิทางเขา้เกาหลดีว้ยหรอืไม ่     ไมม่ ี

                ม ีจาํนวน ...... ทา่น โปรดระบุชือ่-นามสกุล และ วนัเดอืนปีเกดิ (สงูสดุ 9 ท่าน) 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
14. ทา่นมอีาการเจบ็ปว่ย ภายใน 21 วนั ก่อนการเดนิทางเขา้เกาหล ี      ไมใ่ช ่ 

     ใช ่กรุณาระบุอาการเจบ็ปว่ย...................................................................................................................... 
15. ทีอ่ยูพ่าํนกัทีป่ระเทศเกาหล ี............................................................................................................................. 

วนัทีเ่ดนิทางไปเกาหล ี...................................................................................................................... 


