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ก ำหนดกำรท่องเที่ยว ณ ประเทศเกำหลีใต้ 5 วัน 3 คืน 
HAPPY ROMANTIC SPRING 

 
วันแรก สนำมบนิสุวรรณภูมิ 

_____น.   คณะพร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตทูางเข้าที่ 5 - 6  
 กรุณาน ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่คอยต้อนรับอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและ 
 สมัภาระบริเวณ แถว .......  ก่อนน าไปเช็คอินน์ยงัเคาน์เตอร์ของสายการบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINES 
 
 ตารางเที่ยวบินของสายการบิน KOREAN AIR ( KE ) / ASIANA AIRLINES ( OZ ) เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน  
 KE 652 ( 23.15 – 06.40+1 ) // OZ 742 ( 01.10 – 09.00+1 )  
 

วันที่สอง อินชอน (เกำหลีใต้) - ป่ันจักรยำนบนรำงรถไฟ Rail Bike - เมืองคังนึง - ถนนสำยกำแฟ  

_____น.   ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ............ เที่ยวบินที่ KE 652 / OZ 742 
_____น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสมัภาระ (กรุณาปรับเวลาของท่าน

ให้เร็วข้ึน 2 ชัว่โมง เพื่อให้ตรงกบัเวลาท้องถ่ินของประเทศเกาหลี) (ระหว่ำงเดินทำงบริกำรเซ็ตอำหำรเช้ำแก่ทุกท่ำน) 
จากนัน้ให้ท่านได้สนกุกบักิจกรรม Rail Bike ป่ันจกัรยานบนรางรถไฟ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอนัสดชื่นของฤดใูบไม้ผลิ 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
กลำงวัน  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูทัคคำลบี ้อาหารขึน้ชื่อของเมืองชุนชอน ที่ใครมาแล้วถ้าไม่รับประทาน

เหมือนมาไม่ถึง ลิม้รสเนือ้ไก่หัน่เป็นชิน้ ขนาดพอค า คลกุเคล้าด้วยเคร่ืองปรุง และหมกัไว้จนได้ที่ ก่อนจะน ามาผดับนกระทะ
ยกัษ์ พร้อมด้วย Rice Cake เสิร์ฟพร้อมมียอกกกุ หรือซุปสาหร่ายเกาหลีร้อน ๆ  

จากนัน้เดินทางสู่เมืองคงันึง อิสระเดินเล่นบนถนนสำยกำแฟ ถนนที่ลดัเลาะไปตามชายหาดอนัมก เรียงรายด้วยร้านกาแฟ
กว่า 30 ร้าน ทีส่่วนใหญ่จะโดดเด่นไม่เหมือนใคร เพราะคัว่เมล็ดกาแฟเอง และแต่ละร้านก็สามารถสมัผสักบัทิวทศัน์ของท้อง
ทะเลได้อย่างจใุจ 
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ค ่ำ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูบุฟเฟต์ปูยักษ์เกำหลี เติมไม่อัน้!! พร้อมข้าวผัดมนัปูร้อน ๆ เคร่ืองเคียงอนั
หลากหลาย บริการน า้จิม้ซีฟู้ ดสดุแซ่บ ที่จดัเตรียมไว้เป็นพิเศษส าหรับทกุท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
ที่พกั  SL GANGNEUNG HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว  
 

วันที่สำม  ศำลำริมน ำ้เกียงโปแด - พพิิธภัณฑ์ Digital Lighting LED Arte Museum - เวนิสเกำหลี - ย่ำนฮงแด 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ศำลำริมน ำ้เกียงโปแด จุดชมดอกเชอร์รีบลอสซมั ที่ชาวเกาหลีนิยมมาชมความงามกันมากที่สดุแห่งหนึ่ง 

โดยจะมีศาลาริมน า้สถาปัตยกรรมแบบเกาหลีโบราณขนาดใหญ่ มีหลงัคาที่เรียกว่า Paljak ซึ่งนิยมสร้างกนัอย่างแพร่หลายใน
ยุคโบราณของเกาหลี และถือเป็นสมบตัิประจ าชาติของเกาหลีใต้ด้วย ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนบริเวณโดยรอบจะเต็มไป
ด้วยดอกเชอร์รีบลอสซัม ให้ท่านได้เก็บความประทับใจตามอัธยาศัย (การบานของดอกเชอร์รีบลอสซัม จะขึน้อยู่กับสภาพ
ภมูิอากาศ ณ ขณะนัน้ ซึง่มิอาจคาดเดาได้ล่วงหน้า) 

 
 
 
 
 
  
  

น าท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ Digital Lighting LED (ARTE Museum) พิพิธภณัฑ์ศิลปะแห่งใหม่ที่จดัแสดงนิทรรศการศิลปะ
ดิจิตอลที่ใหญ่ที่สดุของเกาหลี และเปิดให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้สมัผสักับประสบการณ์หลากหลายมิติ กระตุ้นประสาทสมัผสั 
ทัง้ภาพ เสียง และกล่ิน สร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสดุล า้ ผู้ เข้าชมจะได้เดินเล่นผ่านชายหาดลึกลบั ป่าไม้ ถ า้ น า้ตก และผ่าน
สภาพอากาศอนัแปรปรวนภายใต้พายฝุนฟ้าคะนอง โดยไม่ต้องออกจากพิพิธภณัฑ์ เป็นประสบการณ์ใหม่อนัน่าตื่นตา 
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กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูโอซัมบุลโกกิ ซึ่งน าปลาหมึกกับหมสูามชัน้มาผดัรวมกัน และปรุงรสให้มี

รสหวานเล็กน้อย มีน า้ขลกุขลิก รับประทานกบัข้าวสวยร้อน ๆ เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียง และน า้ซุปอุ่น ๆ คล่องคอ 

 
 
 
 
 
 
 หลงัจากนัน้น าท่านไปสมัผสักับเวนิสเกำหลี (Laveniche March Avenue) แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเกาหลีที่จงัหวดัคยองกิ

โด ซึง่เป็นแหล่งช็อปปิง้กลางแจ้งที่ได้แรงบนัดาลใจมาจากแกรนด์คาแนลแห่งเวนิส เมืองแห่งสายน า้ที่รายล้อมด้วยอาณาจกัร
แห่งการช็อปปิง้ขนาดใหญ่ ริมแม่น า้ Gimpo Han ละลานตาด้วยสินค้าแบรนด์เนม เคร่ืองส าอาง และแฟชัน่สดุล า้ พร้อมด้วย
ร้านค้าอีกมากมาย มารวมไว้บริการอย่างครบครัน ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการเลือกซือ้สินค้า และบรรยากาศอนัแสนโรแมนติก 
(ไม่รวมค่าบริการล่องเรือ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ Chavit Cuisine ภัตตำคำรอำหำรบุฟเฟต์ระดับพรีเมียม ที่ให้บริการอาหารนานาชาติกว่า 165 

ชนิด ทัง้อาหารอิตาเล่ียน อาหารจีน อาหารญ่ีปุ่ น อาหารอินเดีย และอาหารเกาหลี  

 น าท่านช็อปปิ้งย่ำนฮงแด ย่านวัฒนธรรมของเกาหลี และสถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมทัง้ร้านอาหารคาเฟ่ แหล่งช็อปปิ้ง 
กิจกรรมสนุก ๆ มากมายเอาไว้ในที่เดียวกัน "ฮงแด" มาจาก Hongik University บริเวณโดยรอบจึงถูกเรียกว่า "Hongik 
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University" เพราะมีมหาวิทยาลยัและนกัศึกษามหาวิทยาลยัอยู่รวมกัน จนกลายเป็นแหล่งรวมของเหล่าวยัรุ่นเกาหลี เมื่อมี
วยัรุ่นมารวมตวักนัมากขึน้ ท าให้มีกิจการ กิจกรรม และสถานท่ีที่น่าสนใจใหม่ ๆ เปิดให้บริการอยู่เสมอ 

ที่พัก SOTETSU HOTEL THE SPLAISIR MYEONGDONG หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว 
 

วันที่สี่            ใส่ชุดฮันบกชมพระรำชวังชำงดอ็กกุง - ย่ำนอกิซอนดง - ศูนย์เวชส ำอำง - ดวิตีฟ้รี - ย่ำนเมียงดง  

เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
จากนัน้ให้ท่านเปิดประสบการณ์พิเศษ!! กับการเลือกใส่ชุดฮันบก (ชุดประจ ำชำติเกำหลี) ในแบบที่ท่านชอบ เข้าสมัผัส
วฒันธรรมเกาหลี ชมความงามของสถาปัตยกรรม พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศภายในของพระรำชวังชำงด็อก
กุง พระราชวังล าดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ที่นี่เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์หลายพระองค์ในสมัย
ราชวงศ์โชซอน และยงัเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวงัส าคญัที่ยงัคงรักษาไว้ แม้ว่าพระราชวงัหลวงทัง้ 5 ในโซลนัน้ จะมีลกัษณะ
หน้าตาคล้ายกนั แต่ก็แตกต่างกนัทัง้ทศันียภาพ รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานที่ด้วย อย่างพระราชวงัชางด็อกกงุแห่งนีก้็
จะมีไฮไลท์ที่น่าสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลับ (ไม่รวมค่าเข้าชม) ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยเขต
พระราชฐานชัน้นอก พระราชฐานชัน้ใน และสวนด้านหลงั ที่ใช้ส าหรับเป็นท่ีพกัผ่อนของกษัตริย์ในสมยัโบราณ เมื่อเดินเข้ามา
บริเวณด้านในพระราชวงัจะเจอกบัลานกว้าง เป็นพืน้ท่ีสาธารณะที่นกัท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ พระราชวงัแห่งนีเ้คยถกูเผา
ท าลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะในปี 1611 และกลายเป็นสมบตัิทางวฒันธรรมนบัตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา ปัจจุบนัยงั
คงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวงัเอาไว้ นอกจากนี ้ยงัมีต้นไม้ขนาดยกัษ์ทีม่ีอายกุว่า 300 ปี บ่อน า้ และศาลาริมน า้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ย่ำนอิกซอนดง หมู่บ้านฮันอกที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโซล กรุ่นด้วยบรรยากาศแบบเกาหลีโบราณ 
และเป็นย่านเก่าแก่ที่อาจจะใหม่ส าหรับใครหลาย ๆ คน เพราะรวมคาเฟ่เก๋ ๆ ร้านอาหารชิค ๆ ใจกลางกรุงที่ซ่อนตวัอยู่ใน
ตรอกซอกซอยเล็ก ๆ สามารถเดินลัดเลาะจากย่านอินซาดงมาได้ ทัง้ร้านอาหารเกาหลี ร้านบิงซู ร้านนั่งชิล ร้านพิซซ่า ที่
ตกแต่งอย่างสวยเก๋ มีสไตล์เป็นของตวัเอง 
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กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูไก่ตุ๋นโสม+หอยเป๋ำฮือ้ เมนูขึน้ชื่อตัง้แต่สมยัราชวงศ์โชซอน มีต้นต ารับมา
จากในวงั เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมรับประทานเพื่อบ ารุงก าลัง และเสริมสุขภาพ ภายในตัวไก่จะมีส่วนผสมของสมนุไพร
นานาชนิด เช่น ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลดั พทุราจีน เป็นต้น พิเศษ!! เพ่ิมหอยเป๋าฮื้อและเคร่ืองเคียง 

 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ศูนย์เวชส ำอำงยอดนิยม Cosmetic Outlet สวรรค์ของนักช็อปชาวไทย ที่มีให้เลือกมากมาย

หลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์บ ารุงผิว ครีมหอยทาก ครีมน า้แตก ครีมขดัขีไ้คล สเต็มเซลล์ โบท็อกซ์ ครีมว่านหาง
จระเข้ แป้งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ฯลฯ และช็อปปิง้สินค้าปลอดภาษีที่ดิวตีฟ้รี ซึ่งมีสินค้าชัน้น าให้ท่านเลือกมากกว่า 
500 ชนิด ทัง้น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั ฯลฯ จากนัน้เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้ง
อย่างต่อเนื่อง น าท่านเดินทางสู่ย่ำนเมียงดง หรือที่รู้จกักนัดีในนาม “สยามสแควร์เกาหลี” ย่านการค้าสายแฟชัน่ท่ีรวมเอาการ
แต่งกายอนัทนัสมยัของเหล่าวยัรุ่นเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองประดบัสวยงาม เคร่ืองส าอางเกาหลียี่ห้อ
ดังนานาชนิด เช่น Adidas, Nike, Zara, H&M, Etude, Nature Republic, Espoir, Skinfood และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้
ท่านได้เลือกซือ้สินค้าจนถึงเวลาที่เหมาะสม 

ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร เมนูคำลบี ้(หมยู่างเกาหลีบฟุเฟต์) ต้นต ารับอาหารเล่ืองชื่อของประเทศเกาหลีใต้ โดย
น าหมหูมกัจนได้ที่ มาย่างบนเต่าถ่านร้อน ๆ สกุก าลงัดี และตดัเป็นชิน้ขนาดพอดีค า รับประทานกบัซอส กระเทียม กิมจิ และใช้
ใบผกักาดหอมสดห่อเป็นค าคล้ายเมี่ยง แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อน ๆ และเคร่ืองเคียงนานา
ชนิด 

 
 
 
 
 
 
 
ที่พัก SOTETSU HOTEL THE SPLAISIR MYEONGDONG หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว 
 

วันที่ห้ำ ศูนย์สมุนไพร - Seoulism Cafe - สวนสำธำรณะยออีโด - ซูเปอร์มำร์เก็ตของฝำก - สนำมบินอนิชอน - สนำมบนิ
สุวรรณภูมิ 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านรับฟังความรู้ที่ศูนย์สมุนไพร ซึง่ได้รับการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เข้าชมศูนย์โสมเกำหล ีซึง่ถือวา่เป็นโสมที่

มีคุณภาพดีที่สดุ หรือฮ็อกเก็ตนำมู สมนุไพรจากธรรมชาติที่เติบโตในป่าลึกบนภูเขาอนัปราศจากมลภาวะ มีสรรพคุณในการ
บ ารุงตบั ล้างพิษ ท าให้ตบัแข็งแรง ให้ท่านได้เลือกซือ้ตามอธัยาศยั และเดินทางสู่ Seoulism Cafe คาเฟ่ลบั ๆ ชื่อดงัของเกาหลี 
เป็นที่นิยมในโซเชียลอย่างมาก ไฮไลท์อยู่ที่ Rooftop ซึ่งสามารถมองเห็น Lotte World Tower แบบเต็ม ๆ เป็นฉากหลงัในการ
ถ่ายรูปสวย ชิค เก๋ฟินไปอีก!!  
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กลำงวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูแฮมูลทัง (Haemultang) ซุปรวมมติรทะเลหม้อไฟ คล้าย ๆ ต้มย าทะเลของ
บ้านเรา แต่มีความเข้มข้นน้อยกว่า เป็นการน าอาหารทะเลสด ๆ ทัง้กุ้ง หอย ป ูปลา ปลาหมกึ และผกัชนิดตา่ง ๆ อยา่งผกักาด 
กะหล ่าปลี หวัไช้เท้า เห็ดเข็มทอง มาต้มรวมกนัรับประทานกบัน า้จิม้แบบเกาหลี และเคร่ืองเคียง กมิจิ และสาหร่าย พิเศษ!!  

 ล็อบสเตอร์ในม้ืออาหาร (ตามฤดูกาล) 

 น าท่านชมถนนเชอร์รีบลอสซัมแห่งกรุงโซล หรือสวนสำธำรณะยออิโด ที่มีต้นซากรุะกวา่ 1,400 ต้น เรียงรายเป็นแถวยาว
กว่า 5.7 กิโลเมตร อิสระให้ท่านสมัผสัสีสนัแห่งดอกเชอร์รีบลอสซมั พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสดุโรแมนติก (การ
บานของดอกเชอร์รีบลอสซมั จะขึน้อยู่กับสภาพภูมิอากาศ ณ ขณะนัน้ ซึ่งมิอาจคาดเดาได้ล่วงหน้า) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อน าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยระหว่างทางแวะเก็บตกของฝากและของที่ระลึก
เพิ่มเติมที่ซูเปอร์มำร์เก็ต ซึง่มีสินค้าต่าง ๆ  มากมายให้เลือกซือ้เป็นของฝาก ไม่ว่าจะเป็นกิมจิ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป สาหร่าย ขนม
ขบเคีย้ว ลกูอม ผลไม้ตามฤดกูาล และของที่ระลกึ 

_____น. น าท่านเหินฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบิน KOREAN AIR / ASIANA AIRLINE เที่ยวบิน KE 651 / OZ 741 
_____น. เดินทางถงึสนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจไม่รู้ลืม  
 
 ตำรำงเที่ยวบินของสำยกำรบนิ KOREAN AIR ( KE ) เส้นทำง อินชอน – กรุงเทพฯ  
 KE 651 (17.20 – 21.30) / KE 659 (20.10 – 00.20)  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ตำรำงเที่ยวบินของสำยกำรบนิ ASIANA AIRLINE ( OZ ) เส้นทำง อนิชอน – กรุงเทพฯ 
 OZ 741 (19.30 – 23.10)  
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 ******ภาพท่ีใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านัน้******* 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 
อัตรำค่ำบริกำร ***เดนิทำงขัน้ต ่ำ 20 ท่ำน***  

รำคำผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2 ท่ำน 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี 
พักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 

พักเดี่ยว  
จ่ำยเพิ่ม 

15 - 19, 22 - 26, 29 มี.ค. - 2 เม.ย. 66 47,900.- 46,900.- 45,900.- 5,500.- 
12-16 เม.ย. 66 (สงกรำนต์) 52,900.- 51,900.- 50,900.- 5,500.- 
19 - 23, 26 - 30 เม.ย. 66 47,900.- 46,900.- 45,900.- 5,500.- 

10 - 14, 17 - 21, 24 - 28 พ.ค. 66 47,900.- 46,900.- 45,900.- 5,500.- 
หมำยเหตุ: กรณียอดจองมี 10 คนขึน้ไป แต่ไม่ถึง 15 คน จะไม่มีบริกำรหัวหน้ำทวัร์ 

โดยทางบริษัทจะรอต้อนรับ และคอยอ านวยความสะดวกท่านท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ  
หลงัจาก Check in ลกูค้าเดินทางไปพบไกด์ที่สนามบินอินชอนด้วยตวัทา่นเอง โดยมีไกด์รอรับท่านที่สนามบินอินชอน 

 
อัตรำค่ำบริกำรรวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชัน้ประหยดั (แบบหมู่คณะ) เส้นทางกรุงเทพฯ - อินชอน - กรุงเทพฯ  
รวมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งและค่าภาษีเชือ้เพลิง  

- ค่าโรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือระดบัเทียบเท่า  
- ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างการเดินทาง วงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,000,000 บาท 
- ค่าอาหารตามระบใุนรายการ  
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง 
- ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการ 
- ค่าหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถิ่นท่ีมีประสบการณ์คอยดแูลอ านวยความสะดวก 
- บริการน า้ดื่มวนัละ 1 ขวด 
- ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น หวัหน้าทวัร์ และคนขบัรถ 

 
อัตรำค่ำบริกำรไม่รวม 

- ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสขุภาพ รวมถึงกรณีติด Covid-19 ในระหว่างท่องเที่ยว 
- ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมวีซ่า ส าหรับผู้ไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท์ ฯลฯ 
- ค่าน า้หนกักระเป๋าเกิน  
- ค่าภาษีมลูค่าเพิ่มเฉพาะค่าบริการ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการใบก ากบัภาษี 
- ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA + Q CODE มีค่าบริการเพิ่มเติม 650 บาท / ท่าน / 1 ครัง้  

กำรพิจำรณำผล K-ETA ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมืองเกำหลี (ตม.) 
 

ข้อแนะน ำ!!!  
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนั การเดินทางนัน้เต็มไปด้วยความเส่ียง ทัง้โรคภยัและความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผู้ โดยสาร

นัน้มีจ ากดั ดงันัน้ จึงแนะน าให้ท่านซือ้ประกนัภยัการเดินทาง และสขุภาพเพิ่มเติม ที่สามารถคุ้มครองตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณีเกิด
เหตุเจ็บป่วย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสามารถเคลมค่าใช้จ่ายและค่ารักษาพยาบาลได้ หากเกิดเหตุดงักล่าวขึน้ในต่างประเทศ อย่างประเทศ
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เกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สงูมาก หรือเพื่อความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเคร่ือง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย 
และทีมแพทย์ฉกุเฉิน เป็นต้น 
 
ระเบียบและเงื่อนไขกำรจอง 

1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 
2. ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ ขอรับช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15-20 วนั  

(ช่วงเทศกาล ล่วงหน้า 30 วนั) 
3. กรุณาแจ้งรายละเอียดข้อมลูทัง้หมดมายงัช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้ 

- ชื่อผู้ติดต่อ และช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ไลน์ไอดี เป็นต้น) 
- ชื่อนามสกลุ + เบอร์มือถือของผู้ เดินทางทกุท่าน (จ าเป็น) + ส าเนาบตัรประชาชน + ส าเนาพาสปอร์ต 
- กรอกเอกสาร รายละเอียดเพื่อใช้การสมคัร K-ETA ที่บริษัทได้มอบให้ 
- ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาด า ไม่ใส่หมวก ไม่ใส่ผ้าพนัคอ พืน้หลงัสีขาว ไม่ติดเงา ขนาด 1:1  
- หลกัฐานประกอบการยื่นขอวีซา่ (ในกรณีทีถื่อหนงัสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย) 
- ในกรณีที่เด็กอำยุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทำงกับบิดำ หรือมำรดำ ต้องจดัเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้

หนังสือรับรองการท างานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง / ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลัง 6 
เดือน จนถึงปัจจบุนั / ส าเนาสตูิบตัร 
***กำรเรียกเก็บเอกสำรเพิ่มเติมนี ้เพื่อประโยชน์ในกำรเดนิทำงเข้ำประเทศเกำหลีของท่ำน ที่ทำงบริษทัจะได้แจ้ง

ให้หวัหน้ำทัวร์ทรำบ เพื่อให้ค ำแนะน ำท่ำนในกำรเข้ำเมืองเกำหลีใต้*** 
4. หากไม่ช าระ หรือช าระไม่ครบตามก าหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผู้จดัมีสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางและขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วน ทางผู้จัดจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ท่ีได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

5. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิ ไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
กำรยกเลิกกำรจอง 

การยกเลิกการจองนัน้ จะต้องอีเมลแจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง โดยมิใช่ ... 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลกูค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 
- กรณีมีเหตยุกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง (ถ้ามี) 

***ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่น ๆ*** 
- การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตจุากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือ

เล่ือนการเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทัง้นี  ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืน
เงินเป็นกรณีไป แต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจ าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าใช้จ่ายอื่น 
ๆ (ถ้ามี) 

- คณะที่เดินทางช่วงวนัหยุดต่อเนื่อง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการการันตีมดัจ า หรือซือ้ขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Chatter Flight (เหมาล า), Extra Flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลดงักล่าว) บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือค่าทวัร์ทัง้หมด 
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หมำยเหตุ 
- ทัวร์นีส้ าหรับผู้ ร่วมเดินทางตัง้แต่ 15 ท่านขึน้ไป กรณีมีผู้ ร่วมเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอยกเลิกการเดินทาง โดย

จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วนั 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงสายการบิน เที่ยวบิน ราคา รายการทวัร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาด

กรุ๊ป เวลา สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้นี ้ทางบริษัทฯ ค านึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และผลประโยชน์ที่ลกูค้าจะได้รับ
เป็นหลกั 

- หนงัสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (กรณีท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนงัสือ
เดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วนัเดินทาง) 

- บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ 
- กรณีที่ท่านถกูปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้ รวมถึงค่าทวัร์ทัง้หมด 
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด  ๆ  ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล 

หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และ
ต่างประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ 

- ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใด  ๆ  ทัง้สิน้ และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่
เที่ยวบางรายการ ไม่รับประทานอาหารบางมือ้ เป็นต้น 

- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

- ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั หรือคืนเงินได้ 
- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ 

ที่ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
- ในกรณีที่ภาครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชือ้  Covid-19 ทุกประเภท  

ผู้ เดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนีด้้วยตวัท่านเอง (ถ้ามี และไม่รวมอยู่ในรายการทวัร์) 
- ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ ร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ เพี่อโปรโมทสินค้าในนามของร้านรัฐบาล คือ ศูนย์สมนุไพร 

ศูนย์เคร่ืองส าอาง (Cosmetic) และร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) ซึ่งจ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกับราคา
ทวัร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชีแ้จงลกูค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซือ้  
หรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัความพอใจของลกูค้าเป็นหลกั ไม่มีการบงัคบัใด ๆ ทัง้สิน้ 

- กรุ๊ปทวัร์ครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้าลกูค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านช็
อปปิง้ เช่น ร้านโสม ฮ็อกเก็ตนาม ูศนูย์น า้มนัสน เคร่ืองส าอาง Cosmetic ทางบริษัทฯ จะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยว 
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ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทาง และรายการทวัรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอยา่งถ่องแท้ แลว้จึงมดัจ าเพื่อ
ประโยชน์ของท่านเอง  ทางบริษทัฯ จะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 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 Electronic Trave! Authorization) (ทางบรษิทัด าเนินการลงทะเบยีนให ้มคี่าธรรมเนียม 

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

1. ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง (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 ูไม่สวมใส่เครือ่งประดบั ไมใ่ส่เสือ้สขีาวถ่ายรปู ไม่สวมแว่นตา 

3.   น าส่งแบบสอบถามขอ้มลูเพื่อการกรอกลงทะเบยีน 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 เช่น ชื่อ 
นามสกุล เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ท่านจะตอ้งด าเนินการลงใหม่ในระบบ K-ETA ก่อนการเดนิทาง พรอ้มเสยีค่าธรรมเนียม ผูจ้ดัจะไม่
รบัผดิชอบค่าใชจ้่าย หรอืค่าเสยีหายใด ๆ หากทา่นถูกปฏเิสธการออกบตัรโดยสารหรอืการเขา้ประเทศเกาหลไีด ้
 
 

หมายเหตุ: เงือ่นไขและขอ้ปฏบิตัเิกีย่วกบัการกกัตวัและการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ของประเทศไทยและสาธารณรฐัเกาหล ีสามารถ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์ ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัหน่วยงานของแตล่ะประเทศ ทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ราบเป็นระยะ 
 
 

**หากมปีระวตักิารเดนิทางต่างประเทศ หรอืตดิเชือ้โควดิและหายแลว้ โปรดแจง้ก่อนจอง เพือ่เชก็เงือ่นไข** 
 

ข้อมูลส าคญัเก่ียวกบัการยื่นลงทะเบียน K-ETA ท่ีท่านควรทราบ 

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

ตวัอย่างการสแกนหน้าส าเนาพาสปอรต์ ตวัอย่างการสแกนรูปถ่ายสฉีากหลงัเป็นสขีาว 

 

 

อา้งองิขอ้มลูภาพจาก www.k-eta.go.kr 
 

 

**ส าคญั!! บรษิทัฯ จะลงทะเบยีนตามขอ้มลูและเอกสารทีผู่เ้ดนิทางสง่มาและระบุแจง้เท่านัน้ หากผูเ้ดนิทาง
แจ้งขอ้มูลผดิพลาดหรอืบดิเบอืนจากขอ้เทจ็จรงิ ถือเป็นเรื่องต้องห้าม ซ่ึงอาจส่งผลต่อการลงโทษและ
การอนุมติัเดินทางเข้าเมือง ตามกฎหมายและระเบียบการของสาธารณรฐัเกาหลีใต้ บรษิัทฯ ขอ
สงวนสทิธิจ์ะไมร่บัผดิชอบทุกกรณี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.k-eta.go.kr/
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แบบสอบถามข้อมูลเพือ่การกรอกลงทะเบยีน K-ETA ทุกท่านกรุณากรอกขอ้มลูทุกขอ้โดยละเอยีดและเป็นจรงิ 

ท่านเคยมปีระวตัทิ าผดิกฎหมายในเกาหลไีหมคะ ถา้เคย! โปรดอย่าสมคัรลงระบบทะเบยีน K-ETA 

โปรดทราบ! การลงทะเบยีนของอนุมตัเิขา้เกาหลผี่านระบบ K-ETA เป็นเพยีงแตต่รวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้ในการขอเขา้เกาหล ี
ไม่ไดก้ารการนัตยีนืยนัการเขา้ประเทศเกาหลใีต ้100% ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของ ตม.เกาหล ีเมื่อเดนิทางถงึประเทศเกาหลใีต ้

กรณุากรอกข้อมูลทัง้หมดเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้!!!!!!!!!!!!!! 
 

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

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

(ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................ 
2. สถานภาพ       โสด       สมรส       หย่า       หมา้ย       แยกกนัอยู่        มบีุตรร่วมกนั 

3. เบอรโ์ทรศพัท์มอืถอื (ไทย) ..................................*หากไม่มเีบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื โปรดระบุเบอรม์อืถอืทีส่ะดวก 

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

8. ชื่อบรษิทัทีท่ างาน โปรดระบุอย่างชดัเจน ......................................................................................................... 
9. ทีอ่ยู่สถานทีท่ างาน (จ าเป็น) ........................................................................................................................... 
10. เบอรโ์ทรทีท่ างาน (จ าเป็น) ............................................................................................................................. 
11. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศเกาหลใีต ้       ไม่เคย      เคย กีค่รัง้................................................................. 

          จุดประสงคใ์นการเดนิทางเพือ่      ท่องเทีย่ว       อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................ 
12. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่ประเทศเกาหล ีในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา       ไม่เคย  

                เคย ............. ครัง้ กรณีหลายประเทศกรุณาระบุประเทศทีเ่ดนิทางล่าสุด .................................................... 
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