
ก ำหนดกำรท่องเที่ยว ณ ประเทศเกำหลีใต้ 5วัน 3คืน 
Big Thanks Ice Fishing 

25 ม.ค. 66 สนำมบนิสุวรรณภมิู(กรุงเทพฯ) 

22.00 น.   คณะพร้อมกนัท่ี สนำมบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตทูางเข้าที่ 6 แถว L  
 กรุณาน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระก่อน

น าไปเช็คอินยงัเคาน์เตอร์ของสายการบิน TWAY AIR 
 

26 ม.ค. 66 สนำมบนิอนิชอน(เกำหลีใต้) – เมืองฮวำชอน – เทศกำลตกปลำน ำ้แข็ง – เขื่อนสันติภำพ                          (-/L/D) 

00.50 น. ออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหลใีต้ โดยสำยกำรบินทีเวย์แอร์ เที่ยวบินที่ TW 102 (ไมม่ีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 
08.20 น. เดินทางถึง สนำมบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสมัภาระ (กรุณาปรับเวลาของ

ท่านให้เร็วข้ึน 2 ชัว่โมง เพือ่ให้ตรงกบัเวลาท้องถ่ินของประเทศเกาหลี) น าทา่นเดินทางสูเ่มืองฮวาชอน น าท่านเพลดิเพลินกบั 
เทศกำลตกปลำน ำ้แข็ง (Hwacheon Sancheoneo Ice Festival) เทศกาลนีจ้ดัขึน้ท่ีเมืองฮวาชอน จงัหวดัคงัวอนโด ซึง่อยูต่ิด
กบัจงัหวดัคยองกีโด ที่นี่จดัขึน้เป็นประจ าทกุปีในเดือนมกราคม ในงานมีกิจกรรมให้ร่วมสนกุมากมาย ทัง้ตกปลาน า้แข็ง เลือ่น
หิมะ และนิทรรศการประติมากรรมน า้แข็งที่มีการเตรียมความพร้อมลว่งหน้าถึง 20 สปัดาห์ แต่ที่เป็นไฮไลท์ของเทศกาลที่นี่ก็
คือกิจกรรมจบัปลาเทราท์ภเูขาด้วยมือเปลา่ ที่เรียกได้วา่มีช่ือเสยีงเป็นอยา่งมาก  

 

 

 
 
 
 
 
กลำงวัน     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร เมนู บูแดจิเก หรือหม้อไฟเกำหลี โดยประวัติควำมเป็นมำคือเป็นเมนูที่คิด

ในค่ำยทหำร โดยน ำสิ่งต่ำงๆ ใส่ลงหม้อพร้อมปรุงน ำ้ซุปด้วยพริกประจ ำชำติของเกำหลี ซึ่งถือเป็นอำหำรเกำลีที่มี
เอกลักษณ์เฉพำะตัวเลยทีเดียว  

 
 
 
 
 
 

บ่ำย หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เขื่อนสันติภำพ และทางเดินลอยฟ้า เหมาะกบัการไปพกัผอ่นหย่อนใจ สดูอากาศบริสทุธ์ิ และ
สมัผสัสายลมเย็นๆให้ได้ชุ่มฉ ่าหวัใจ 
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร เมนู บุลโกกิ (Bulgogi) อำหำรท้องถิ่นดัง้เดิมของคำบสมุทรเกำหลี โดยน ำเนือ้
หมูสไลด์หมักกับซอสและเคร่ืองเคียงต่ำงๆให้ออกรสหวำนนุ่ม เวลำท่ำนน ำมำย่ำงขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิ  บน
กระทะแบน หรือทรงคร่ึงวงกลมพร้อมผักกะหล ่ำ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน ำ้ข้น เสิร์ฟพร้อมข้ำวสวยร้อน 
และเคร่ืองเคียงต่ำงๆ   

ที่พัก THE JACKSON9S HOTEL หรือเทียบเท่ำ  
 

27 ม.ค. 66 น่ังกระเช้ำชมววิซัมอัคซำน เลค เคเบิล้คำร์ – ไร่สตรอเบอร์ร่ี – กรุงโซล – น่ังเคเบิล้คำร์ขึน้โซลทำวเวอร์      (B/L/D)  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ซัมอัคซำน เลค เคเบิล้คำร์ ซึง่เป็นรถกระเช้าข้ามทะเลสาบข้างภเูขาซมัอคัซาน ทา่นสามารถรับชม
และดื่มด ่าไปกบัวิวธรรมชาติ โดยรถกระเช้านีจ้ะมีระยะทางประมาณ 3.6 กิโลเมตร และเมื่อเดินทางไปถึงยอดจะมีระดบัความ
สงูอยูท่ี่ 440 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 

กลำงวัน    รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร เมนู ทัคคำลบี ้เป็นอำหำรขึน้ชื่อของเมืองชุนชอน ที่ใครมำแล้วถ้ำไม่ทำน
เหมือนมำไม่ถงึ  เนือ้ไก่ที่หั่นออกมำเป็นชิน้พอค ำ คลุกเคล้ำด้วยเคร่ืองปรุง และหมักไว้จนได้ที่ น ำมำผัดบนกระทะ
ยกัษ์ พร้อมด้วย Rice cake เสร์ิฟพร้อมด้วยน ำ้ซุปสำหร่ำยเกำหลีร้อนๆ ( มีย๊อกกุก )  

 
 
 
 
 
 
 
บ่ำย หลงัจากนัน้น าท่านไปยงั ไร่สตรอเบอร์ร่ี ให้ท่านได้ชิม และเลือกเก็บสตรอเบอร์ร่ีจากต้นสดๆด้วยตัวท่านเอง พร้อมกับ

ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศของไร่  
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น าทา่นเดินทางสูก่รุงโซล เดินทางสู ่Namsan Cable Car เป็นสถานีเคเบิล้คาร์หรือกระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศเกาหลี 
ตัง้อยูบ่นยอดภเูขานมัซาน ใจกลางของกรุงโซล น าทา่นขึน้ชม โซลทำวเวอร์ หรือนมัซาน ทาวเวอร์ เป็นหนึง่ในแหลง่ท่องเที่ยว
ส าคญัของเมืองโซล เปิดให้บริการมาตัง้แตปี่ 1980 ตัง้อยูบ่นยอดเขานมัซนั สงู 236 เมตร ชมวิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆแบบ
พาโนราม่า นบัว่าเป็นหนึ่งในทาวเวอร์ที่เห็นวิวสวยที่สดุในเอเชีย จุดไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยเมื่อมาเที่ยว โซลทาวเวอร์ก็คือ 
สถานที่คล้องกุญแจช่ือดงั Love Key Ceremony ที่มีความเช่ือว่าคู่รักที่มาคล้องกุญแจที่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล 
โดยที่จะเขียนข้อความหรือช่ือของคู่รักไว้บนแมกุ่ญแจ และน าไปคล้องไว้กบัราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower นัน่เอง 
(ไมร่วมลฟิท์ขึน้โซลทาวเวอร์) 

 
 
 
 

 
 
ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร เมนู คัมจำทัง หรือสตูว์กระดูกหมู เป็นซุปเกำหลีรสเผ็ดที่ท ำจำกกระดูกสันหลัง

หรือกระดูกคอของหมู เคี่ยวจนได้ที่และเติมส่วนประกอบ เช่น มันฝร่ัง เส้นหมี่  หัวไชเท้ำ ใบงำ หัวหอมใหญ่ พริก
ขีห้นู และงำป่น  

ที่พัก RAMADA ENCORE GIMPO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

28 ม.ค. 66   พิพิธภณัฑ์สำหร่ำย – ใส่ชุดฮนับกชมพระรำชวงัคยองบกกุง – ศูนย์เวชส ำอำง – ดิวตีฟ้รี – ย่ำนเมียงดง      (B/L/D) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
น าทา่นเดินทางสู ่พิพิธภณัฑ์สำหร่ำย ซึง่ทา่นจะได้เรียนรู้การท าสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวตัิความเป็นมาและความผกูผนั
ที่ชาวเกาหลทีี่มีตอ่สาหร่าย อีกทัง้ยงัให้ทา่นได้ลองฝึกท ำข้ำวห่อสำหร่ำยเป็นอาหารยอดนยิมอีกชนิดของคนเกาหลี จากนัน้
ให้ทา่นเปิดประสบกำรณ์พเิศษ!! กับกำรได้เลอืกใส่ชุดฮันบก (ชุดประจ ำชำติเกำหลี) ในแบบที่ทา่นชอบ เพื่อเข้าสมัผสั
วฒันธรรมเกาหลชีมสถาปัตยกรรมความงามพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลกึกบับรรยากาศภายในของ พระรำชวังคยองบกกุง ซึง่
เป็นพระราชวงัไม้โบราณเกา่แก่ทีส่ดุ สร้างขึน้ใน ค.ศ. 1394 ในอดตีกวา่ 600 ปีก่อน ภายในพระราชวงัแหง่นีม้ีหมูพ่ระที่นัง่
มากกวา่ 200 หลงั เป็นฉากหลงัที่งดงาม 
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กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร เมนู ไก่ตุ๋นโสม เมนูขึน้ชื่อตัง้แต่ยุคสมัยรำชวงศ์โชซอน มีต้นต ำรับมำจำก
ในวัง เป็นเมนูอำหำรเกำหลีที่ นิยมทำนเพื่อบ ำรุงก ำลัง และเสริมสุขภำพ ภำยในตัวไก่จะมีส่วนผสมของสมุนไพร
นำนำชนิด เช่น ข้ำวเหนียว รำกโสม พริกไทยแดง เกำลัด พุทรำจีน เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
บ่ำย จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ศูนย์เวชส ำอำงยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนกัช้อปชาวไทย เพื่อเลือกซือ้กลบัไป

เป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บ ารุงผิว ครีมหอยทาก ครีมน า้แตก ครีมขดัขีไ้คล 
สแตมเซลล์โบท็อกซ์ ครีมวา่นหางจระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮน ด์ครีม ฯลฯ และน าท่านช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี ้
ฟรี ที่นี่มีสินค้าชัน้น าให้ท่านเลือกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกาเคร่ืองประดบั 
ฯลฯ และน าท่านเดินทางสู่ ย่ำนเมียงดง หรือที่รู้จกักนัดีในนาม “สยามสแควร์เกาหลี” เป็นแหลง่แฟชัน่การแต่งกายที่ทนัสมยั
ของเหล่าวยัรุ่นเกาหลี รวบรวมเอาเสือ้ผ้า แฟชั่นเคร่ืองแต่งกาย รองเท้า เคร่ืองประดบัสวยงามต่างๆ เคร่ืองส าอางยี่ห้อดัง
มากมาย เช่น Adidas, Nike, Zara, H&M, Etude, Nature Republic, Espoir, Skinfood อื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้
เลอืกซือ้สนิค้าจนถึงเวลาที่เหมาะ  

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ         รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนู คำลบี ้(หมูย่ำงเกำหลีบุฟเฟต์) ต้นต ำหรับอำหำรเลื่องชื่อของประเทศ
เกำหลีใต้ เป็นหมูที่ผ่ำนกำรหมักจนได้ที่  น ำมำย่ำงบนเต่ำถ่ำนร้อนๆสุกก ำลังดี และตัดเป็นชิน้พอดีค ำ รับประทำน
กับซอส, กระเทียม, กิมจิ, และใช้ใบผักกำดหอมสดห่อเป็นค ำคล้ำยเมี่ยงค ำ แกล้มด้วยพริกเกำหลี เม็ดโตสีเขียวสด 
พร้อมข้ำวสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียง  

 
 
 
 
 
 
 
ที่พัก RAMADA ENCORE GIMPO HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
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29 ม.ค. 66 ศูนย์สมุนไพร – Nature Labs – ย่ำนฮงแด – ซุปเปอร์มำร์เกต็ของฝำก – สนำมบนิอนิชอน – กรุงเทพฯ         (B/L/-) 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 จากนัน้น าทา่นรับฟังความรู้ที่ ศูนย์สมุนไพร ซึง่ได้รับการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เข้าชม ศูนย์โสมเกำหลี ซึง่ถือวา่เป็นโสม

ที่มีคุณภาพดีที่สดุ หรือ ศูนย์ฮ็อกเก็ตนำมู ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตบัให้
สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ให้ท่านได้เลือกซือ้ตามอธัยาศยั และน าท่านเข้าชม Nature Labs (รวมเคร่ืองดื่ม 1 แก้ว/
ทา่น) นิทรรศการดอกไม้ ซึ่งบอกเลา่ความงดงามของดอกไม้ในหลากหลายฤดกูาล หลายสีสนัผ่าน Media Art สดุล า้ ท่ีทัง้ตื่น
ตาตื่นใจและนา่ประทบัใจคุ้มคา่ตอ่การเยี่ยมชม 

 
 
 
 
 
 
 

กลำงวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร จิมดกั หรือไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอำหำรเกำหลีพืน้เมืองดัง้เดิม เป็น 
 ไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝร่ัง แครอท พริก และซอสด ำ เนือ้ไก่ที่น่ิม รสชำติคล้ำยกับไก่พะโล้สูตรเกำหล ี

ทำนคู่กับข้ำว หอมอร่อย  

 
บ่ำย หลงัจากนัน้น าท่านช้อปปิง้ ย่ำนฮงแด ถือเป็นย่านวฒันธรรมของเกาหลี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมทัง้ร้านอาหารคาเฟ่ 

แหล่งช้อปปิ้ง กิจกรรมสนุกๆมากมายเอาไว้ในที่เดียวกัน "ฮงแด" ย่อมาจาก Hongik University และบริเวณโดยรอบจึงถูก
เรียกวา่ "Hongik University" เพราะมีมหาวิทยาลยัและนกัศกึษามหาวิทยาลยัอยู่รวมกนั จนกลายเป็นแหลง่รวมของเหลา่วยัรุ่น
เกาหลี เมื่อมีวยัรุ่นมารวมตวักันมากขึน้ ท าให้มีกิจการและสถานที่ที่น่าสนใจใหม่ๆ เปิดให้บริการอยู่เสมอ น าท่านเดินทางสู่
สนามบินอินชอน เพื่อน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางน าท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มำร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ 
มากมายให้เลือกซือ้หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไม้ตามฤดูกาล  และของที่
ระลกึตา่งๆ 

19.05 น. น าทา่นเหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน TWAY AIR เที่ยวบินที่ TW 101 (ไมม่ีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง) 
23.25 น. เดินทางถงึ สนำมบนิสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจไมรู้่ลมื 
  

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 ******ภาพท่ีใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเทา่นัน้******* 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 
อัตรำค่ำบริกำร *** เดนิทำงขัน้ต ่ำ 15 ท่ำน*** 

 

รำคำผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 
ปี 

พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  
(มีเตียงเสริม) 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน    

(ไม่มีเตียงเสริม) 

พักเดี่ยว  
จ่ำยเพิ่ม 

25-29 มกรำคม 2566 32,900.- 31,900.- 30,900.- 4,500.- 
หมำยเหตุ: กรณียอดจองมี 10 คนขึน้ไป แต่ไม่ถงึ 15 คน จะไม่มีบริกำรหัวหน้ำทวัร์ 

โดยทางบริษัทจะรอต้อนรับ และคอยอ านวยความสะดวกทา่นท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ  
หลงัจาก check in ลกูค้าเดินทางไปพบไกด์ที่สนามบินอินชอนด้วยตวัทา่นเอง โดยมีไกด์รอรับทา่นที่สนามบินอินชอน 

 
อัตรำค่ำบริกำรรวม 

- คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั (แบบหมูค่ณะ) เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน – กรุงเทพฯ  
รวมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่และคา่ภาษีเชือ้เพลงิ  

- คา่โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือระดบัเทียบเทา่  
- คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทาง วงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,000,000 บาท 
- คา่อาหารจ านวน 10 มือ้ ( อาหารเช้า 3 มือ้ / อาหารกลางวนั 4 มือ้ / อาหารค ่า 3 มือ้ ) ตามระบใุนรายการ  
- คา่รถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
- คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ 
- คา่หวัหน้าทวัร์ และ ไกด์ท้องถ่ินท่ีมีประสบการณ์คอยดแูลอ านวยความสะดวก 
- บริการน า้ดื่มวนัละ 1 ขวด 
- คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน หวัหน้าทวัร์ และ คนขบัรถ 

 
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม 

- คา่ประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตสว่นตวั และประกนัสขุภาพ รวมถึงกรณีติด Covid 19 ในระหวา่งทอ่งเที่ยว 
- คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง และคา่ธรรมเนียมวีซา่ ส าหรับผู้ไมไ่ด้ถือหนงัสอืเดินทางประเทศไทย 
- คา่ใช้จ่ายสว่นตวั เช่น อาหาร และเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท์ ฯลฯ 
- คา่น า้หนกักระเป๋าเกิน  
- คา่ภาษีมลูคา่เพิ่มเฉพาะคา่บริการ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ทา่นต้องการใบก ากบัภาษี 
- คา่ธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA + Q CODE มีคา่บริการเพิ่มเติม 650 บาท/ทา่น/ 1 ครัง้  

กำรพิจำรณำผล K-ETA ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองเกำหลี (ตม.) 
 

ข้อแนะน ำ!!!!   
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนัการเดินทางนัน้เต็มไปด้วยความเสี่ยง ทัง้โรคภยัและความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีตอ่ผู้ โดยสารนัน้มีจ ากดั 
ดงันัน้จึงแนะน าให้ทา่นซือ้ประกนัภยัการเดินทาง และสขุภาพเพิ่มเติม ที่สามารถคุ้มครองตามที่ทา่นต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกิดเหตเุจ็บป่วย 
เมื่อเกิดเหตฉุกุเฉินก็จะสามารถเครมค่าใช้จ่าย และค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตดุงักลา่วขึน้ในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมี
คา่ใช้จ่ายที่สงูมาก หรือเพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเคร่ือง ยกเลกิเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย และทีมแพทย์
ฉกุเฉิน เป็นต้น 
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ระเบียบและเงื่อนไขกำรจอง 
1. กรุณาจองทวัร์ลว่งหน้าก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั 
2. ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 10,000.- บาท เงินสว่นท่ีเหลอื บริษัทฯ ขอรับช าระก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 15-20 วนั  

( ช่วงเทศกาล ลว่งหน้า 30 วนั ) 
3. กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมลูทัง้หมดมาที่ช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้ 

- ช่ือผู้ติดตอ่ และช่องทางติดตอ่ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็นต้น) 
- ช่ือนามสกลุ + เบอร์มือถือของผู้ เดินทางทกุทา่น (จ าเป็น) + ส าเนาบตัรประชาชน + ส าเนาพาสปอร์ต 
- กรอกเอกสาร รายละเอียดเพื่อใช้การสมคัร K-ETA ที่บริษัทได้มอบให้ 
- ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไมส่วมแวน่ตาด า ไมใ่สห่มวก ไมใ่สผ้่าพนัคอ พืน้หลงัสขีาว ไมต่ิดเงา ขนาด 1:1  
- หลกัฐานประกอบการยื่นขอวีซา่ (ในกรณีทีถื่อหนงัสอืเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย) 
- ในกรณีที่เด็กอำยุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทำงกับบิดำ หรือมำรดำ ต้องจดัเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้

หนงัสือรับรองการท างานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลงั 6 
เดือน จนถึงปัจจบุนั / ส าเนาสตูิบตัร 
*** การเรียกเก็บเอกสารเพิม่เติมนี ้เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลขีองทา่น ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หวัหน้าทวัร์
ทราบ เพื่อให้ค าแนะน าทา่นในการเข้าเมืองเกาหลใีต้ *** 

4. หากไมช่ าระ หรือช าระไม่ครบตามก าหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมม่ีเง่ือนไข ทางผู้จดัมีสทิธ์ิยกเลิกการเดินทางและขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก เมื่อตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วน ทางผู้จดัจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เง่ือนไข และข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

5. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า - ออก นอกประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  ทางบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิ ไมค่ืนคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
กำรยกเลิกกำรจอง 
การยกเลกิการจองนัน้ จะต้องอีเมล์แจ้งยกเลกิการจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง โดยมิใช่ 
- ยกเลกิก่อนการเดินทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงินคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 
- ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดที่ลกูค้าช าระมา และเก็บคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 
- ยกเลกิก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธ์ิยดึเงินเต็มจ านวน 
- กรณีมีเหตยุกเลกิทวัร์ โดยไมใ่ช่ความผิดของบริษัททวัร์ คืนเงินคา่ทวัร์โดยหกัคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง (ถ้ามี)  

***  คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม คา่วีซา่ และคา่ใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ **** 
- การขอยกเลกิการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตจุากร่างกายที่ไมส่ามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลกิการเดินทาง หรือ

เลื่อนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กบัเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืน
เงินเป็นกรณีไป แตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้ เช่น คา่ธรรมเนียมการวางมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 
ถ้ามี 

- คณะที่เดินทางช่วงวนัหยดุต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมัดจ า หรือซือ้ขาย แบบมีเง่ือนไขกบัสายการบิน รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น chatter flight (เหมาล า), extra flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล ดงักล่าว) บริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธ์ิไมค่ืนเงินคา่มดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 
หมำยเหตุ 

- ทวัร์นีส้ าหรับผู้ ร่วมเดินทางตัง้แต ่15 ทา่นขึน้ไป กรณีมีผู้ ร่วมเดินทางไมถ่ึง 15 ทา่น ทางบริษัทขอยกเลกิการเดินทาง โดยจะแจ้ง
ให้ทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 14 วนั 
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- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา, รายการทวัร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม 
(ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้นีท้างบริษัทค านงึถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลกูค้าจะ
ได้รับเป็นหลกั 

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

- บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์เดินทางเพื่อทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 
- กรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลใีต้ บริษัทจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึงคา่ทวัร์ทัง้หมด 
- ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การจลาจล 

หรือ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และ
ตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

- ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่
เที่ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เป็นต้น 

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง 

- ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะ ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนั หรือคืนเงินได้ 
- เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมด หรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 

ที่ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
- ในกรณีที่ภาครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชือ้  Covid-19 ทุกประเภท  

ผู้ เดินทางต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายสว่นนีด้้วยตวัทา่นเอง (ถ้ามี และไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 
- ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีได้ ร่วมกบัการท่องเที่ยวเกาหลีใต้เพี่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์สมุนไพร 

ศนูย์เคร่ืองส าอาง (Cosmetic) และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งจ าเป็นต้องระบไุว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมี ผลกบัราคา
ทวัร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลกูค้าทกุทา่นว่า ร้านรัฐบาลทกุร้านจ าเป็นต้องรบกวนทกุทา่นแวะชม หากประสงค์จะซือ้  
หรือไมซ่ือ้ ขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไมม่ีการบงัคบัใดๆ ทัง้สิน้ 

- กรุ๊ปทวัร์ครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยวเป็นหมูค่ณะเทา่นัน้ ถ้าลกูค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดย  
ไมล่งร้านช้อปปิง้ เช่น ร้านโสม, ฮอตเกนาม,ู ศนูย์น า้มนัสน, เคร่ืองส าอาง Cosmetic ทางบริษัทจะคิดคา่ด าเนินการในการแยก
ทอ่งเที่ยว 
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ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพื่อ
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 เฉพาะพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้!! 
 
ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย 

ขัน้ตอนที ่1 ลงทะเบยีนผ่านระบบ K-ETA (Korea Elcctronie Trave! Authorization) (ทางบรษิทัด าเนินการลงทะเบยีนให ้มคี่าธรรมเนียม 

บรกิาร ท่านละ 650 บาท ผูเ้ดนิทางน าสง่เอกสารประกอบการลงทะเบยีน K-ETA ** ทัง้นี้จะตอ้งท าการสง่ขอ้มลูขอ้ 1-3 มาใหท้างบรษิทั
เพื่อท าการลงทะเบยีน K-ETA อย่างน้อย 60 วนัก่อนการเดนิทาง (แนะน า) ถงึแมว้่าระบบจะแจง้ว่าล่วงหน้า 24 ชัว่โมง ** 

1. ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง (หน้าแรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ (รปูถ่ายจากมอืถอืไม่สามารถใชไ้ด)้ มอีายุ

การใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าวา่งไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 

2. รปูถ่ายสพีืน้หลงัเป็นสขีาวเท่านัน้ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ หน้าตรง เปิด   
หน้าผาก เปิดใบห ูไม่สวมใสเ่ครือ่งประดบั ไมใ่สเ่สือ้สขีาวถ่ายรปู ไม่สวมแว่นตา 

3.   น าสง่แบบสอบถามขอ้มลูเพื่อการกรอกลงทะเบยีน K-ETA ตามความเป็นจรงิ และกรอกขอ้มลูทุกขอ้โดยละเอยีด 

4.   ส าเนาสตูบิตัร เฉพาะผูเ้ดนิทางอายุต ่ากว่า 18 ปี 
 

หมายเหตุ: กรณีผูเ้ดนิทางมลีงทะเบยีนอนุมตัใินระบบ K-ETA และยงัมผีลบงัคบัใชไ้ดอ้ยู่ (ปกต ิ2 ปี ทุกครัง้ทีเ่ดนิทางเขา้เกาหล ีตอ้งท า
การเปลีย่นทีอ่ยู่หรอืจุดประสงคก์ารเขา้ โดยแกไ้ขในระบบ K-ETA ตรงแกไ้ขขอ้มลู ) หากท่านมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูเดมิ เชน่ ชื่อ 
นามสกุล เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ท่านจะตอ้งด าเนินการลงใหม่ในระบบ K-ETA ก่อนการเดนิทาง พรอ้มเสยีค่าธรรมเนียม ผูจ้ดัจะไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้่าย หรอืค่าเสยีหายใดๆ หากท่านถูกปฏเิสธการออกบตัรโดยสารหรอืการเขา้ประเทศเกาหลไีด ้
 
 

หมายเหตุ : เงื่อนไขและขอ้ปฏบิตักิีย่วกบัการกกัตวัและการตรวจหาเชือ้โดวดิ-19 ของประเทศไทยและสาธารณรฐัเกาหล ีสามารถ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัหน่วยงานของแต่ละประเทศ ทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้ราบเป็นระยะ 
 
 

**หากมปีระวตักิารเดนิทางต่างประเทศ หรอืตดิเชือ้โควคิและหายแลว้ โปรดแจง้ก่อนจอง เพื่อเชค็เงือ่นไข* 
 

ข้อมลูส าคญัเก่ียวกบัการย่ืนลงทะเบียน K-ETA ท่ีท่านควรทราบ 

1.  หลงัจากท าการยื่นลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ ผลการลงทะเบยีนแบ่งออกเป็น 3 แบบดงันี้ 
     1.1 Approved หมายถงึ ผ่านการลงทะเบยีน (มอีายุการใชง้านได ้2 ปี ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ โดยแต่ละครัง้พ านกัไดไ้ม่เกนิ 90 วนั) 
     1.2 Disapprove หมายถงึ ไม่ผ่านการลงทะเบยีน ไม่สามารถออกเดนิทางไดต้ัง้แต่ประเทศตน้ทาง 
     1.3 Null หมายถงึ การลงทะเบยีนถอืเป็นโมฆะ ( ไม่สามารถใชไ้ด ้)  
 
2.  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าธรรมเนียมในการลงทะเบยีน เน่ืองจากการพจิารณาเป็นไปตามเงื่อนไขหรอืกฎหมายของประเทศ
นัน้ๆ โดยทางทมีเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงเป็นผูต้ดัสนิชีข้าด ทางผูจ้ดัไม่สามารถขา้ไปแทรกแซงได ้
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เตรยีมพาสปอรต์และรปูถ่าย เพื่อลงระบบ K-ETA 
 

ตวัอยา่งการสแกนหน้าส าเนาพาสปอรต์ ตวัอยา่งการสแกนรปูถ่ายสฉีากหลงัเป็นสขีาว 

 

 

อา้งองิขอ้มลูภาพจาก www.k-eta.go.kr 
 

 

** ส าคญั!! บรษิทัฯ จะลงทะเบยีนตามขอ้มลูและเอกสารทีผู่เ้ดนิทางสง่มาและระบุแจง้เทา่นัน้ หากผูเ้ดนิทาง
แจง้ขอ้มลูผดิพลาดหรอืบดิเบอืนจากขอ้เทจ็จรงิ ถือเป็นเร่ืองต้องห้าม ซ่ืงอาจส่งผลต่อการลงโทษและ
การอนุมติัเดินทางเข้าเมือง ตามกฎหมายและระเบยีบการของสาธารณรฐัเกาหลีใต้ บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิจ์ะไมร่บัผดิชอบทุกกรณี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.k-eta.go.kr/
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แบบสอบถามข้อมูลเพือ่การกรอกลงทะเบียน K-ETA   ทุกทา่นกรุณากรอกขอ้มลูทุกขอ้โดยละเอยีดและเป็นจรงิ 

ท่ายเคยมปีระวตั ิท าผดิกฎหมายในเกาหลไีหมค่ะ ถา้เคย ! โปรดอย่าสมคัรลงระบบทะเบยีน K-ETA 

โปรดทราบ ! การลงทะเบยีนของอนุมตัเิขา้เกาหลผี่านระบบ K-ETA เป็นเพยีงแต่ตรวจสอบขอ้มลูเบืย้งตน้ในการขอเขา้เกาหล ี
ไม่ไดก้ารการนัตยีนืยนัการเขา้ประเทศเกาหลใีต ้100% ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของตม.เกาหลเีมื่อเดนิทางถงึประเทศเกาหลใีต้ 

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

      ท่านถอืสญัชาตอิื่นเพิม่เตมิ นอกจากสญัชาตไิทยหรอืไม่        ไมใ่ช่       ใช่ โปรดระบุสญัชาต.ิ............................. 
 

1. ชื่อ-นามสกุล (ปจัจบุนั พรอ้มค าน าหน้านาม) ตามหน้าหนงัสอืเดนิทาง 

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

2. สถานภาพ       โสด       สมรส       หยา่       หมา้ย       แยกกนัอยู ่       มบีุตรรว่มกนั 

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

4. อเีมล ์(จ าเป็น) .................................................................. 
5. อาชพีปจัจุบนั (จ าเป็น)         ว่างงาน       เจา้ของกจิการ        เกษตรกร        พนกังานบรษิทั       ขา้ราชการ       
          นกัเรยีน/นกัศกึษา       แมบ่า้น/พ่อบา้น        อื่นๆ.................................................................................... 
6. ต าแหน่งงาน โปรดระบุอย่างชดัเจน ................................................................................................................. 
7. เงนิเดอืน โปรดเลอืก       ต ่ากว่า 200$        200-700$        700-1.300$      1,300-2.100$       2,100$ 

8. ชื่อบรษิทัทีท่ างาน โปรดระบุอยา่งชดัเจน ......................................................................................................... 
9. ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน (จ าเป็น) ........................................................................................................................... 
10. เบอรโ์ทรทีท่ างาน (จ าเป็น) ............................................................................................................................. 
11. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศเกาหลใีต ้       ไมเ่คย      เคย กีค่ร ัง้................................................................. 

          จดุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อ      ท่องเทีย่ว       อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................ 
12. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ประเทศเกาหล ีในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา       ไมเ่คย  

                เคย ............. ครัง้ กรณหีลายประเทศกรุณาระบุประเทศทีเ่ดนิทางล่าสุด .................................................... 
          จดุประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อ........................................................................................................................... 

13. มผีูเ้ดนิทางเขา้เกาหลดีว้ยหรอืไม ่     ไมม่ ี

                ม ีจ านวน ...... ท่าน โปรดระบุชื่อ-นามสกุล และ วนัเดอืนปีเกดิ (สงูสุด 9 ท่าน) 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

14. ท่านมอีาการเจบ็ปว่ย ภายใน 21 วนั ก่อนการเดนิทางเขา้เกาหล ี      ไมใ่ช่  
     ใช่ กรณุาระบุอาการเจบ็ปว่ย...................................................................................................................... 

15. ทีอ่ยูพ่ านกัทีป่ระเทศเกาหล ี............................................................................................................................. 
วนัทีเ่ดนิทางไปเกาหล ี...................................................................................................................... 


