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23.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน (เนื่องจากมผีูโ้ดยสาร

เดนิทางไปต่างประเทศจ านวนมาก กรุณาเผือ่เวลาเดนิทางมายังสนามบนิล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3-4 

ชัว่โมง) 

 

 

 

02.35 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต ้โดย เทีย่วบนิที ่XJ 700 (ไม่มบีรกิารอาหารบน

เครือ่ง) 

วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน • มลัตงโดนทัทาวน ์• สกรีสีอรท์   (-/กลางวนั/เย็น)                                                                          

วนัแรก  สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ                                              (-/-/-)                                                                          
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10.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่กาหลใีต ้เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพือ่ความสะดวกใน

การนัดหมาย) หลังผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และตรวจรับสัมภาระเรยีบรอ้ยแลว้ ทางเจา้หนา้ที่

จะท าการตรวจคัดกรอง RT-PCR TEST ตามนโยบายและมาตรการจ ากัดในสถานการณ์ COVID-19 

(อตัราคา่บรกิาร ไมร่วมคา่ตรวจ RT-PCR TEST ทา่นละ 80,000 วอน) 

 

น าทกุทา่นเดนิทางสู ่มลัตงโดนทัทาวน ์รา้นคาเฟ่ขนมหวานทีต่กแตง่รา้นดว้ยเอกลักษณ์ทีไ่มเ่หมอืน

ใคร สสีนัสดใสสดุๆ ทัง้ภายใน และภายนอกรา้น รวบรวมขนมหวานนานาชนดิเอาไวใ้นทีเ่ดยีว สายหวาน

ตอ้งหา้มพลาดมทีัง้ เคก้ เบเกอรี ่ไอศกรมี โดนัท และเครือ่งดืม่หลอกหลายชนดิ แถมมมุถา่ยรปูน่ารักๆ 

อกีเพี๊ยบ รับรองวา่มาแลว้ไดร้ปูสวยๆ ไปอพัลงอนิสตราแกรมแน่นอน 
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สนุกกับการเล่นสกบีน ลานสกขีนาดใหญ่ เมือ่ย่างเขา้สู่ฤดูหนาวภูเขาของประเทศเกาหลีทีจ่ะถูกปก

คลุมเต็มไปดว้ยหมิะ ดา้นในจะมลีานสกทีางลาดทีเ่หมาะสมกับนักสกีทุกเวล ทัง้ระดับเริม่ตน้ส าหรับ

มอืใหมห่ัดเล่นสก ีเนนิระดับกลาง และเนนิส าหรับคนทีเ่ล่นสกจีนช านาญแลว้ เนนิลาดสว่นใหญ่จะชว่ย

ใหนั้กสกทีี่มปีระสบการณ์นอ้ยไดส้นุกสนานไปกับการเล่นสกดีว้ยความปลอดภัย ส่วนทางลาด Deer 

Slope จะมคีวามลาดชนันอ้ย เหมาะอยา่งยิง่ส าหรับนักเลน่สกทีีอ่ยูร่ะหวา่งระดับเริม่ตน้ สว่นทางลาดแบบ 

S Dragon Slope จะเพิม่ความสนุกสนานเป็นอยา่งมากส าหรับนักสกรีะดับกลาง ควรเตรยีมอปุกรณ์กอ่น

เล่นสกใีหพ้รอ้ม อาท ิเสือ้แจ๊คเก็ตกันน ้า กางเกงรัดรูป ผา้พันคอ แว่นกันแดด และถุงมอืสก ีก่อนลง

สนามจรงิตอ้งรับฟังขอ้แนะน าต่างๆ และฝึกวธิกีารเล่นจากเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ เพือ่ความปลอดภัยของผู ้

เล่นทุกคน ส าหรับคนทีเ่ล่นจนโปรสามารถน่ังกระเชา้ขึน้ไปไดบ้นเขาไดเ้ลย (อตัราคา่บรกิาร ไมร่วม

คา่เลน่สก ีชุดสก ีอปุกรณ์ในการเลน่สก ีสกลีฟิท ์สโนวส์เลด)  

 หมายเหตุ การเปิดใหบ้รกิารของลานสกแีละปรมิาณของหมิะ ข ึน้อยู่กบัความเอือ้อ านวยของ

สภาพอากาศในแตล่ะปี หากมปีรมิาณหมิะไมเ่พยีงพอ ลานสกอีาจจะยงัไมเ่ปิดใหบ้รกิาร หาก

ไม่สามารถเดนิทางไปยงัสถานทีต่ามทีร่ะบุในโปรแกรมทวัรไ์ด ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิป์รบั

รายการทอ่งเทีย่วทดแทนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK*)  
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เย็น   บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร  

จากน ัน้  พกัที ่Welli Hilli Park Ski Resort หรอืเทยีบเทา่  

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้  ผจญภัยใน สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด  ์สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ตั ้งอยู่ในหุบเขาที่มี

ทัศนียภาพงดงาม จัดไดว้่าเป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนยิมของโลก มงีานเทศกาลต่างๆ ผลัดเปลีย่น

หมนุเวยีนตลอดทัง้ปี เชน่ Tulip Festival, Rose Festival, Summer Splash, Halloween Festival และ 

วนัทีส่าม สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์• ไรส่ตรอวเ์บอรร์ี ่• คอสเมตคิ • ศนูยส์มนุไพรโสม • คลองชองกเย

ชอน • ยา่นฮงแด   (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
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Romantic Illumination ทีจ่ะเปิดไฟสวา่งไสวในตอนกลางคนื เอเวอรแ์ลนดเ์ป็นสวนสนุกขนาดใหญแ่บง่

ออกเป็นโซนถงึ 5 โซน ดังนี ้

 

 โซนที ่1 - Global Fair หลังจากผ่านประตูเขา้มาสูส่วนสนุก พบกับการผสมผสานกันอยา่ง

ลงตัวของสถาปัตยกรรมแห่งโลกตะวันออกและตะวันตก ที่ผสมผสานเขา้กันไดอ้ย่างลง

ตัวอย่างเมโสโปเตเมยี เรอเนสซองส ์ไปจนถงึแบบโมเดริน์ เต็มไปดว้ยรา้นของทีร่ะลกึ และ

รา้นอาหารมากมาย มมีุมถ่ายรูปสวยๆ ตน้ไมแ้ฟนตาซ ี(Magic Tree) ทีจ่ะเปลีย่นธมีไปตาม

ฤดกูาล ตน้ไมข้นาดใหญม่คีวามสงูถงึ 13 เมตร ท าหนา้ทีค่อยตอ้นรับเหล่านักท่องเทีย่วทีเ่ขา้

มาในสวนสนุก  

 โซนที ่2 - Zootopia ทอ่งโลก Safari World ทีเ่ต็มไปดว้ยสตัวน์านาชนดิกวา่ 200 สายพันธุ ์

และตืน่เตน้ไปกบัการน่ังรถสะเทิน้น ้าสะเทิน้บกในโซน Lost Valley ชมฝงูสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ  

 โซนที ่3 - European Adventure ไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงามตามแบบยโุรป สถานที่

ท่องเที่ยวยอดนิยมคือ คฤหาสน์ลึกลับ ซึง่จะไดส้นุกไปกับการยงิผี และ รถไฟเหาะ T-

Express เป็นรถไฟเหาะรางไมท้ี่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังมีสวนดอกไมส้ีฤ่ดู Secret 

Garden โดยมวลหมูพ่ฤกษาจะถกูเนรมติขึน้มาอยา่งสวยงามในทกุฤดกูาล  

 โซนที ่4 - Magic Land ดนิแดนเมจกิแฟนตาซ ีตกแตง่สวยงามราวกบัเมอืงในฝัน  

 โซนที ่5 - American Adventure พายอ้นยคุกลับไปยงัสมยัโคลัมบัส เตรยีมวอรม์เสยีงไป

กรี๊ดกับเครือ่งเล่นมากมาย อาท ิColumbus Adventures, Rolling X-Train, Double Rock 

Spin, Hurricane เป็นตน้  

อกีหนึง่ความสนุกในชว่งหนา้หนาว การเลน่เลือ่นหมิะ Snow Buster มคีวามเร็วและความสงูหลาย

ระดับใหเ้ลอืกเลน่ และมเีลือ่นหมิะส าหรับครอบครัวใหเ้ด็กๆ ไดเ้ลน่อยา่งปลอดภยั 
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กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร หรอืคปูองอาหารกลางวนั @สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์

จากนัน้  พาไปเก็บสตรอวเ์บอรร์ีส่ดๆ จาก ไรส่ตรอวเ์บอรร์ี ่ใกลก้รุงโซล หนึง่ในผลไมย้อดฮติประจ าฤดูกาล 

ผลไมต้ระกลูเบอรร์ีท่ีห่ลายคน

ชืน่ชอบ ซึง่สตรอวเ์บอรร์ี่ของ

เกาหลีนัน้ขึน้ชือ่สุดๆ ในเรื่อง

ความอร่อย ผลของมันจะมี

ขนาดใหญ่กว่าสตรอว์เบอร์รี่

ทั่วไปในเมอืงไทย มเีนื้อทีนุ่่ม

มากๆ และรสชาตหิวานละมุน

สดุๆ เรยีกไดว้่าเคีย้วไปฟินไป

กันเลยทีเดียว ทางจะสวนมี

เจา้หนา้ทีม่าคอยสาธติวธิกีาร

เก็บผลสตรอวเ์บอรร์ีท่ี่ถูกตอ้ง 
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จากนัน้จะปล่อยใหทุ้กคนไดเ้ก็บเจา้ผลไมแ้สนหวานนี้ดว้ยตัวเอง หากใครตดิใจรสชาตทิีแ่สนอร่อย 

สามารถสัง่ซือ้กลับไปฝากคนทีเ่มอืงไทยได ้โดยทางสวนจะห่อแพจเกจอยา่งดใีห ้และน าไปสง่ใหทุก

ทา่นถงึสนามบนิในวันทีเ่ดนิทางกลับ 

น าท่านเลอืกซือ้เครือ่งส าอาง คอสเมตคิเอาทเ์ลท ศูนยร์วมเครือ่งส าอางเกาหลหีลากหลายแบรนด ์

หรอืจะเป็นแบรนด ์JSM ของทางตัวรา้นเองก็มใีหเ้ลอืกมากมาย อาท ิแสตมป์เซลล ์โบท็อกซ ์ครมีน ้า

แตก ครมีหอยทาก และสนิคา้อืน่ๆ มใีหเ้ลอืกมากมาย และน าชม ศูนยส์มุนไพรโสม ราชาแห่งมวล

สมนุไพร ชว่ยกระตุน้การท างานของเซลลเ์ม็ดเลอืดขาว ชาวเกาหลนี ามาใชรั้กษา และดแูลสขุภาพเป็น

เวลานานกวา่ 2,000 ปี  

เก็บภาพบรรยากาศสวยรมิ คลองชองกเยชอน คลองสายโบราณทีไ่หลผ่านใจกลางเมอืง ถูกเนรมติ

จากคลองน ้าเน่าจนกลายมา

เป็นล าคลองทีใ่สส่ะอาดในทกุ

วันนี ้อกีสถานทีพ่ักผอ่นหยอ่น

ใจสดุฮติของชาวกรุงโซลและ

นักท่องเที่ยวทุกคน ในช่วง

ปลายปีจะมกีารประดับประดา

ไปดว้ยแสงไฟ และตน้คริ

สมาสต์สวยๆ เพื่อตอ้นรับ

เทศกาลแห่งความสุขทีก่ าลัง

จะ เ ริ่มขึ้น  ถ่ ายรูปคู่ กับต น้

ครสิตม์าสยักษ์สุดอลังการบน

ลานชองเกสแควร ์โดยตลอดสองฝ่ังคลองจะตกแต่งดว้ยโคมไฟเรียงรายส่องสว่างรมิสองฝ่ังคลอง

เพือ่ใหเ้ขา้กับบรรยากาศ อยา่ลมืไปลิม้ลองความอร่อยกับรา้นอาหาร Food Truck ทีค่อยใหบ้รกิารอยู่

ทั่วบรเิวณงาน  

 ชอ้ปป้ิงมันส์ๆ กันต่อที่ ย่านฮงแด แหล่งรวมวัยรุ่นจากทั่วทุกสารทิศในกรุงโซล ตั ้งอยู่ใกล ้

มหาวทิยาลัยฮงอกิ เป็นยา่นทีค่กึคักตัง้แตก่ลางวันไปจนถงึกลางคนื ถา้พูดถงึเรือ่งอาหารการกนิ ไมว่่า

จะเป็นคาเฟ่ หรอืรา้นอาหารก็เลอืกหาไดไ้มย่าก ทีน่ีม่รีา้นอาหารทีข่ายอาหารท าเองมากมายในราคาที่

ไมแ่พงจนเกนิไป และยังมตีัวเลอืกอาหารหลากหลายประเภท ยามค ่าคนืจะพบกลุ่มนักดนตรี และนัก

เตน้เบรคแดนซม์าโชวฝี์มอืวาดลวดลายอยูเ่ต็มถนน คลับและบารบ์นถนนสายนี้จะเปิดในตอนดกึ และ

บางทีก่็เปิดตลอด 24 ชัว่โมง โดยเฉพาะในชว่งสดุสปัดาห ์
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ค า่        บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร  

จากน ัน้  พกัที ่Holiday Inn Express Seoul Hongdae หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 
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เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 

จากนัน้  เดนิทางไปยังมุมถ่ายรูปสุดเก๋ไก๋ที่มหาวทิยาลัยสตรอีฮีวา ซึง่เป็นทีต่ัง้ของตกึ อฮีวา แคมปัส คอม

เพล็กซ ์(ECC) อกีหนึง่แลนดม์ารก์ทีผู่ม้าเทีย่วเกาหลนียิมมาเก็บภาพกนั นอกจากจะเป็นมหาวทิยาลัย

หญงิลว้นทีใ่หญ ่และเกา่แกท่ีส่ดุในเกาหล ียงัเป็นอกีหนึง่จดุหมายทีค่นมาเทีย่วเกาหลตีอ้งมาใหไ้ดส้ัก

ครัง้ มคีวามโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมสมัยใหมผ่สมผสานกับตกึสไตลโ์กธคิอยา่งลงตัว อยา่งตัว

อาคาร Ehwa Center นัน้สรา้งผา่เนนิเขาเป็นเนนิลาดยาวลงมาบรรจบกับบันไดอกีฝ่ัง ตัวอาคารกรุดว้ย

กระจกทัง้ 2 ฝ่ัง ดา้นในมหีอ้งเรยีน หอ้งอาหาร คาเฟ่ และหอ้งสมุด บรเิวณทางเดนิดา้นนอกเป็นจุด

พักผ่อน และทบทวนบทเรียน เมือ่รวมกับความสวยงามของบรรยากาศรอบๆ และทัศนียภาพทีร่่มรื่น 

แถมยังมสีเสน่หใ์หค้วามรูส้กึทีแ่ตกต่างกันไปตามแต่ละฤดู ท าใหบ้รเิวณนี้กลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮติ

ตลอดกาล  

วนัทีส่ ี ่ อฮีวา แคมปสั คอมเพล็กซ ์(ECC) • โซลทาวเวอร ์• ผลติภณัฑน์ า้มนัสน • ศนูยส์มุนไพรฮ็

อกเกนาม ู• พระราชวงัเคยีงบกกงุ • หมูบ่า้นโบราณบกุชอนฮนัอก  • พพิทิธภณัฑส์าหรา่ย 

• ดวิตีฟ้ร ี• ยา่นเมยีงดง   (เชา้/กลางวนั/-) 

 

 

 

 Grand Mosque • ถา่ยรปูกบัรถ Ferrari • ตกึเบริจ์คารฟิา ช ัน้ที ่124    ดไูบมอลล ์    

                  (-/บนเครือ่ง/เย็น) 
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ชมววิมุมกวา้งแบบพาโนราม่าบนยอดเขานัม

ซาน โซลทาวเวอร ์จดุเดน่อนัสวยงามของกรุง

โซลที่มองเห็นไดจ้ากที่ไกลๆ โดยเฉพาะใน

ยามค ่าคนื หอคอยแห่งนี้จะเปิดไฟ LED หลาก

สสีัน ซึง่สไีฟเหล่านี้ยังบง่บอกถงึสภาพอากาศ

ในแตล่ะวันอกีดว้ย สฟ้ีา สภาพอากาศด ีเหมาะ

กบัการทอ่งเทีย่ว สเีขยีว สภาพอากาศธรรมดา 

ไม่มีผลกับสุขภาพออกจากบา้นได ้สเีหลอืง 

สภาพอากาศไมค่่อยด ีควรหลกีเลีย่งการอยูใ่น

ทีแ่จง้ สแีดง สภาพอากาศแยม่าก หา้มอยูใ่นที่

แจง้หรือหา้มออกจากบา้น ทัศนียภาพอัน

สวยงามมาพรอ้มกบับรรยากาศสดุโรแมนตกิ กจิกรรมยอดนยิมส าหรับบรรดาคูรั่กจงึหนไีมพ่น้การคลอ้งใจ

ไวท้ีก่ญุแจ Love Key Ceremony เป็นจุดทีใ่หคู้่รักมาเขยีนขอ้ความ และชือ่ของคู่ตัวเองลงบนแม่

กุญแจหลากส ีกมิมคิน่ารักๆ ทีท่ าใหห้อคอยแห่งนี้ กลายเป็นสถานทีเ่ดตสุดฮติอกีแห่งหนึง่ในเกาหล ี

(อตัราคา่บรกิาร ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์และกจิกรรมคลอ้งกญุแจ) 
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น าชม RED PINE ผลติภณัฑท์ีส่กดัจากน ้ามันสนเข็มแดง มสีรรพคุณชว่ยลา้งพษิระบบเลอืดใหส้ะอาด 

เพิม่ภมูติา้นทานรา่งกายใหแ้ข็งแรง และชว่ยรักษาสมดลุในรา่งกาย     

น าชม ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกนามู เป็นสมุนไพรที่ช่วยบ ารุงตับ ลา้งตับ ท าใหต้ับแข็งแรง สามารถ

รับประทานไดทุ้กเพศทุกวัย แมว้่าไมไ่ดเ้ป็นโรคอะไรเลย ทุกสว่นของฮ็อกเก็ตนาม ูกิง่ กา้น ใบ เป็น

สมนุไพรไดห้มด แตส่ว่นทีด่ทีีส่ดุคอืเมล็ดแกช่ว่ยถอนพษิสรุาไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  
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จากนัน้  เยอืนอดีตพระราชวังหลวงที่เก่าแก่ และใหญ่ที่สุดในกรุงโซล พระราชวงัเคยีงบกกุง มรดกทาง

วั ฒ น ธ ร ร ม อั น ท ร ง คุ ณ ค่ า ข อ ง

ประวัตศิาสตร์เกาหลี มสีถาปัตยกรรมที่

งดงามสอดคลอ้งกับธรรมชาตอิยา่งลงตัว 

ฉากหลังมปีราการธรรมชาตเิป็นภเูขาพกูกั

ซาน ส่งใหพ้ระราชวังแห่งนี้ดูย ิง่ใหญ่ขึน้

ไปอกี เพียงแค่ไดไ้ปเยอืนก็รูส้กึเหมอืน

ไดย้อ้นเวลาไปอยูใ่นสมัยราชวงศโ์ชซอน 

เดิมภายในพระราชวังมีพระต าหนักถึง 

200 ต าหนัก แต่ถูกท าลายลงในช่วงที่

ประเทศญี่ปุ่ นเขา้มารุกรานหลงเหลืออยู่

เพียงแค่ 10 ต าหนักเท่านัน้ บรรดาคู่รัก

ชาวเกาหลมีักจะใส่ชุดฮันบกมาถ่ายรูปคู่

กบัฉากหลังทีส่วยงามอยา่ง มมุมหาชนทีใ่ครมาเยอืนก็ตอ้งไดเ้ก็บภาพความประทับใจกับ “พระทีน่ ัง่ค ึ

นจองวอน” อดตีทีป่ระทับของพระมหากษัตรยิเ์พือ่ใชว้่าราชการ ดา้นหนา้จะเป็นลานกวา้งไวใ้ชจั้ดพธิี

ส าคัญของทางราชส านัก นอกจากนี้ยังมศีาลากลางน ้า ศาลาคยองฮวรีู หอ้งจัดเลีย้งหลวง และเป็น
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ศาลาทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศเกาหลใีต ้ถอืเป็นจุดไฮไลทท์ีนั่กท่องเทีย่วมาถ่ายรูปเยอะพอๆ กับพระ

ต าหนักหลวงเลยก็ว่าได ้ปิดทา้ยดว้ย ศาลาฮยางวอนจอง อกีหนึ่งไฮไลท์ที่ข ึน้ชือ่ว่าเป็นศาลาที่

งดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ มรีปูทรงหกเหลีย่มตกแต่งดว้ยลวดลายและสถาปัตยกรรมเกาหลแีบบดัง้เดมิ 

ตัง้อยู่บนเกาะกลางทะเลสาบที่เชือ่มต่อกับ สะพานไมช้วฮียางกโย สะพานไมท้ี่ยาวที่สุดในสมัย

ราชวงศโ์ชซอน และเป็นจดุชมใบไมเ้ปลีย่นสทีีง่ดงามจนหาทีเ่ปรยีบไมไ่ด ้

ยอ้นเวลาสู่ยุคโชซอนใจกลางกรุงโซล หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอก หมู่บา้นสไตล์ฮันอกโบราณที่ยังคง

เอกลักษณ์ดัง้เดมิไวม้อีายุยาวนานกว่า600 ปีตัง้อยู่ระหว่างพระราชวังเคยีงบกพระราชวังชางด็อกและ

ศาลเจา้ชงมโยในกรงุโซลภายในหมูบ่า้นจะมบีา้นเรอืนทัง้หมดประมาณ100 หลังในสมัยกอ่นเคยเป็นที่

อยู่อาศัยของสมาชกิราชวงศโ์ชซอนและขุนนางระดับสูงแต่ปัจจุบันไดป้รับเปลีย่นใหก้ลายเป็นมรดก

ทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าแห่งหนึ่งของประเทศเกาหลีบางส่วนก็จะเปิดเป็นเกสต์เฮาส์เพื่อรองรับ

นักทอ่งเทีย่วบางสว่นก็เปิดเป็นรา้นอาหารและคาเฟ่น่ารักๆ  

 

น าชมขัน้ตอนการท าสาหรา่ยเกาหล ีพพิธิภณัฑส์าหรา่ย ตน้ก าเนดิของการผลติสาหรา่ย พรอ้มทัง้ลิม้

ลองรสชาตสิาหร่ายของเกาหลแีบบดัง้เดมิ ซึง่สามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากได ้และ เรยีนรูก้ารท า

คมิบบั ขา้วหอ่สาหรา่ยเกาหล ีเมนูเบสคิสดุๆ เป็น Street Food ทีน่ยิมมากของเกาหล ีพเิศษ !! ใสชุ่ด

ประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” และเก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีพบกบัแบรนดเ์นมชัน้น าระดับโลก และสถานทีส่ าหรับการชอ้ปป้ิงทีม่ี

การบรกิารแบบครบวงจร แหลง่รวมสนิคา้แบรนดห์รทูัง้น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา มี

หลากหลายแบรนดด์ังใหเ้ลอืกซือ้มากมาย  
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เอาใจขาชอ้ปทัง้หลายพาตะลุย ย่านเมยีงดง แหล่งชอ้ปป้ิงอันดับตน้ๆ ที่ทุกคนรูจ้ักกันเป็นอย่างด ี

สวรรค์ของสาวนักชอ้ป สามารถเลือกซือ้เลือกหาสนิคา้นานาประเภทไดต้ามใจชอบ อาท ิเสือ้ผา้ 

รองเทา้ เครือ่งส าอาง และอืน่ๆ อกีมากมาย รวมเอาไวแ้ทบทุกแบรนดท์ีม่อียูใ่นเกาหล ีราคาของสนิคา้

จะเทา่กนั ตา่งกนัทีข่องแถมวา่รา้นไหนใหเ้ยอะกวา่กนัเทา่นัน้  
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 นอกจากการมาชอ้ปป้ิงแลว้ เสน่หอ์กีอยา่งของทีน่ีค่อื STREET FOOD สองขา้งทางเต็มไปดว้ยรถเข็น

ทีข่ายของกนิจ าพวก เครนัปัง เคก้ไข่สไตลเ์กาหลแีสนอร่อย ล็อบสเตอรย์า่งชสี กุง้ตัวใหญ่สดรส

หวาน ยา่งบนเตารอ้นๆ โรยหนา้ดว้ยชสีแบบเขม้ขน้ หอยเชลลอ์บชสี หอยไซสใ์หญ่ยา่งเนยโรยทับ

ดว้ยชสี ครวัซองคป์ลา ขนมอบเนือ้นุ่มคลา้ยแพนเคก้รปูปลามหีลากหลายไสใ้หเ้ลอืก ต็อกบกก ิแป้ง

ราดซอสสแีดงรสจัด โอเดง้ แผ่นแป้งพับเสยีบไมร้สชาตคิลา้ยลูกชิน้ปลา โฮต็อก ขนมแป้งแพนเคก้

หนานุ่มสอดไสน้ ้าตาลหรอืน ้าผึง้ ออมกุ ลกูช ิน้ปลาบดเสยีบไม ้ทวกิมิ เมนูผัก และอาหารทะเลชบุแป้ง

ทอด มนัหวาน หรอืของทอดตา่งๆ ลว้นมใีหล้องชมิไดร้สชาตแิบบคนเกาหลแีท ้ๆ   

  ค า่        อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 

จากน ัน้  พกัที ่Holiday Inn Express Seoul Hongdae หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

(โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทัวรเ์ป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบือ้งตน้เท่านัน้ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่

โรงแรมทีเ่ขา้พักจะเป็นโรงแรมระดับเทยีบเทา่กนั) 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร 

จากนัน้  แวะซือ้ของฝาก ซุปเปอรม์าเก็ตละลายเงนิวอน มขีนมเกาหลหีลากหลายชนดิใหเ้ลอืกซือ้ ไมว่่าจะ

เป็นมามา่เผ็ดเกาหล ีสาหรา่ย นมกลว้ย เยลลีย่าคลูท ์ขนมธัญพชี บสิกติ เวเฟอรเ์อ็กซไ์ฟว ์เรยีลบราวนี ่

และ เปเปโร ่เป็นตน้ 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน 

11.20 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดย เทีย่วบนิที ่XJ 701 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง)   

15.10 น.    เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

วนัทีห่า้ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตละลายเงนิวอน • สนามบนิอนิชอน • กรงุเทพฯ               (เชา้/-/-) 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทางไป วนัเดนิทางกลบั 
จ านวน

ตอ่กรุป๊ 
ผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

03 ธ.ค. 65 07 ธ.ค. 65 30+1 25,999 6,000 

10 ธ.ค. 65 14 ธ.ค. 65 30+1 25,999 6,000 

17 ธ.ค. 65 21 ธ.ค. 65 30+1 22,999 6,000 

24 ธ.ค. 65 28 ธ.ค. 65 30+1 28,999 9,000 

27 ธ.ค. 65 31 ธ.ค. 65 30+1 30,999 9,000 

31 ธ.ค. 65 04 ม.ค. 65 30+1 30,999 9,000 

 

*** คา่ทปิคนขบัรถ หัวทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,700 บาท/ทรปิ/ทา่น *** 

** ราคา INFANT (อายไุมถ่งึ 2 ปี บรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลบั) ทา่นละ 6,000 บาท  

อตัรานีร้วมรายการทัวรแ์ละตัว๋เครือ่งบนิแลว้ ** 

 

** บรษิทัฯไมม่นีโยบายเก็บคา่ประกนัการเดนิทางอืน่ๆ ในทกุกรณี  

นอกเหนอืไปจากประกนัการเดนิทางทีร่วมอยูใ่นรายการทวัรแ์ลว้ ** 
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ขอ้ความส าคญั กรณุาอา่นโดยละเอยีด 

 กรณีตอ้งการตัดกรุ๊ปส่วนตัว หากผูเ้ดนิทางเป็น นกัเรยีน นกัศกึษา ครู หมอ พยาบาล ทหาร ธุรกจิขายตรง 

(เครือ่งส าอาง) และชาวต่างชาต  ิถา้ตอ้งการเพิม่เตมิหรือปรับเปลี่ยนสถานที่เพื่อศกึษาดูงาน กรุณาแจง้

รายละเอยีดเพิม่เตมิกบับรษัิทฯโดยละเอยีด และตอ้งท าการขอราคาใหมท่กุครัง้ 

 อัตราค่าบรกิารนี้ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางสัญชาตไิทยเท่านัน้ กรณีถอืหนังสอืเดนิทางต่างชาต ิบรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ 100 USD/ลกูทวัร ์1 ทา่น 

 ตามนโยบายการการท่องเทีย่วของประเทศเกาหล ีผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารเขา้ชมสนิคา้ของทางรัฐบาลคอื ศูนย์

สมุนไพรโสม ศูนยส์มุนไพรฮ็อกเกนามู ศูนยผ์ลติภณัฑน์ า้มนัสน รา้นเครือ่งส าอางคอสเมตคิ โรงงาน

เจยีระไนพลอยอเมทสิ เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งระบไุวใ้นรายการทัวร ์หากจะซือ้หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่ับความพงึพอใจ

ของทา่น 

 เนื่องจากทัวร์ครัง้นี้มีจุดประสงค์เพื่อเดนิทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ หากตอ้งการแยกตัวออกจากคณะ

เดนิทางโดยไมล่งรา้นรัฐบาล บรษัิทฯขอสงวนสทิธิค์ดิคา่ด าเนนิการแยกท่องเทีย่วเป็นเงนิ 300 USD/ลูกทวัร ์1 

ทา่น หากทา่นใดไมเ่ขา้รา้นดังกลา่วจะตอ้งจา่ยคา่ทัวรเ์พิม่ เนือ่งจากมผีลตอ่ราคาทัวร ์ทางบรษัิทฯจะขอถอืวา่ทา่น

รับทราบ และยอมรับเงือ่นไขดังกลา่วแลว้  

 ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางออกจากประเทศไทยได ้เนือ่งจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงฝ่ังไทย/กรมแรงงานไม่

อนุญาตใหอ้อกเดนิทาง หรอืไมส่ามารถเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลไีด ้เนือ่งจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทางฝ่ัง

เกาหลปีฏเิสธการเขา้เมอืง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และจะไมส่ามารถคนื

เงนิคา่ทัวรใ์นทกุกรณี 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิส์ลับโปรแกรมทัวรต์ามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่ง อนัเนือ่งมาจากเหตกุารณ์

ตา่งๆ หรอือาจเกดิขึน้จากเหตสุดุวสิยั แตจ่ะค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 โรงแรมในโปรแกรมอาจจะมกีารสลับปรับเปลีย่น ขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยค านงึถงึประโยชน์ของผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ 

 หากผลตรวจ RT-PCT ขาเขา้เกาหลอีอกมาเป็นผลบวก ทางบรษิทัฯฝั่งเกาหลจีะท าการประสานงานกบั

เจา้หนา้ทีข่องทางเกาหล ีเพือ่มารบัผูเ้ดนิทางไปยงัสถานทีก่กัตวั ซึง่ท าใหม้คีา่ใชจ้่ายเกดิขึน้ และผู ้

เดนิทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดดว้ยตวัเองในทุกกรณี อาท ิคา่เปลีย่นต ัว๋เดนิทางขา

กลบั คา่โรงแรมทีใ่ชใ้นการกกัตวั 7 วนั (ไมส่ามารถเลอืกโรงแรมได ้ทางรฐับาลเกาหลเีป็นผูก้ าหนด) 

และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ เป็นตน้ 
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มาตรการจ ากดัในสถานการณ์ COVID-19 และการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี

 ลงทะเบยีนผา่นระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง  

 ลงทะเบยีนกรอกขอ้มลูการฉีดวัคซนีเพือ่รับ Q-CODE ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทาง (บรษัิทฯลงทะเบยีนให)้ 

 ลงทะเบยีนการตรวจ RT-PCR TEST ทีส่นามบนิอนิชอน (บรษัิทฯลงทะเบยีนให ้ผูเ้ดนิทางช าระค่าตรวจดว้ย

ตัวเองทีส่นามบนิ ประมาณ 80,000 วอน)  

 แสดงเอกสาร International Covid-19 Vaccination Certificate ขอไดท้ีแ่อพพลเิคชนัหมอพรอ้ม (ผู ้

เดนิตอ้งทางเตรยีมมาเอง) 

 ผูเ้ดนิทางไม่จ าเป็นตอ้งกักตัว 7 วัน หากไดรั้บวัคซนีครบภายใตเ้งือ่นไขทีก่ าหนด และไดรั้บการรับรองจาก 

WHO ภายใน 14-180 วัน  

 ผูท้ีไ่ดรั้บวัคซนีครบ ไมจ่ าเป็นตอ้งท าประกันโควดิ แต่ตอ้งแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบ ภายใน 24 ชัว่โมงกอ่น

เดนิทาง และตอ้งมใีบรับรองจากสถานพยาบาล โดยเอกสารนีต้อ้งเป็นภาษาเกาหล ีหรอืภาษาองักฤษ 

 ผูท้ีไ่มไ่ดรั้บวัคซนี หรอืไดรั้บวัคซนีไมค่รบตามทีก่ าหนด จ าเป็นตอ้งท าประกนัโควดิ แตไ่มต่อ้งกกัตัว 7 วัน และ

ยงัตอ้งแสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 48 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง หรอืแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบ ภายใน 

24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และตอ้งมีใบรับรองจากสถานพยาบาล โดยเอกสารนี้ตอ้งเป็นภาษาเกาหลีหรือ

ภาษาองักฤษ  

 เมือ่เดนิทางถงึประเทศเกาหล ีผูเ้ดนิทางทกุคนตอ้งผา่นการตรวจ RT-PCR ขาเขา้อกีครัง้ทีส่นามบนิ  

 เงือ่นไขอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง ขึน้อยูก่บัสถานการณ์และมาตรการจ ากดัของประเทศเกาหล ี

 

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีตามก าหนด 

 ส าหรบับุคคลอายุ 18 ปีข ึน้ไป ตอ้งไดร้ับวัคซนีครบ 2 เข็ม (หากเป็นวัคซนี Johnson & Johnson 1 เข็ม)

ภายในระยะเวลา 14 - 180 วัน หากเกนิ 180 วัน จะตอ้งฉีดเข็ม 3 ตามยีห่อ้วัคซนีทีไ่ดร้ับการรับรองจาก

องคก์ารอนามัยโลก (WHO) ไดแ้ก ่Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, 

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

 ส าหรบับุคคลอายุ 12-17 ปี ตอ้งไดร้ับวัคซนีครบ 2 เข็ม (หากเป็นวัคซนี Johnson & Johnson 1 เข็ม) 

ระยะเวลา 14 วันขึน้ไป 

 กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี ไมจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บวัคซนี (แต่ตอ้งเดนิทางกับผูป้กครองทีไ่ดร้ับวัคซนีครบตาม

เงือ่นไขเท่านัน้ 

 

การเตรยีมตวัลงทะเบยีน K-ETA และเงือ่นไขทีค่วรทราบ 

 เตรียมไฟล์สแกนหนา้พาสปอร์ต และรูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 1 รูป พรอ้มกรอกขอ้มูลส่วนตัวตามตัวอย่าง

แบบฟอรม์ทา้ยโปรแกรมทัวร ์(กรณีทางบรษัิทฯเป็นผูล้งทะเบยีนให)้ 
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 ก่อนส่งขอ้มูลแบบฟอรม์การลงทะเบยีนใหท้างบรษัิท กรุณาตรวจสอบขอ้มูลใหถู้กตอ้ง และครบถว้นอกีครัง้ 

หากขอ้มลูผดิพลาดจะไมส่ามารถท าการแกไ้ขขอ้มลูในระบบได ้ตอ้งท าการลงทะเบยีนใหมท่ัง้หมด  

 หากมกีารเปลีย่นแปลงในขอ้มูลส่วนบคุคล อาท ิขอ้มูลในหนังสอืเดนิทาง ชือ่ เพศ วันเกดิ วันหมดอายุ หรอื

ขอ้มลูสว่นอืน่ๆ แม ้K-ETA จะยงัไมห่มดอาย ุผูเ้ดนิทางจะตอ้งยืน่ขอ K-ETA ใหม ่

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ธรรมเนยีนการสมคัร K-ETA ทกุกรณี เนือ่งจากการพจิารณาขึน้อยูก่ับขัน้ตอน

การตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหล ี 

 การรับรองอาจจะมคีวามลา่ชา้ เนือ่งจากประเทศเกาหลมีกีารเพิม่จ านวนประเทศทีจ่ าเป็นตอ้งใช ้K-ETA มากขึน้ 

เพราะฉะนัน้ ผูเ้ดนิทางควรลงทะเบยีนลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง  

 ระบบจะใชเ้วลาพจิารณา 2 – 3 วันหรอืมากกวา่นัน้ ขึน้อยูก่บัประวัตกิารเดนิทางของแตล่ะคน 

 ระยะเวลาของ K-ETA มอีาย ุ2 ปี นับจากวันไดรั้บการรับรอง (สามารถเขา้ไดม้ากกว่า 1 ครัง้ ในระยะเวลา 2 ปี 

และสามารถพ านักอยูใ่นเกาหลไีดค้รัง้ละไมเ่กนิ 90 วัน) 

 ผลพจิารณา K-ETA ไมใ่ช ่วซีา่ เพราะฉะนัน้ ไมส่ามารถรับรองการผา่นเขา้ประเทศได ้ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงจะ

เป็นฝ่ายพจิารณาวา่ผูเ้ดนิทางสามารถเขา้ประเทศไดห้รอืไมอ่กีครัง้ ทางบรษัิทไมส่ามารถแทรกแซงการท างาน

ของเจา้หนา้ทีไ่ด ้

 การอนุมตัจิะถกูปฏเิสธหรอืยกเลกิ ในกรณีกรอกขอ้มลูทีเ่ป็นเท็จหรอืไมถ่กูตอ้ง อาจจะถูกจ ากัดการเขา้ประเทศ

ตามทีก่ฎหมายเกาหลกี าหนด 

 กรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลไีด ้เนื่องจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทางฝ่ังเกาหลปีฏเิสธการ

เขา้เมอืง ผูเ้ดนิทางจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืไดท้กุกรณี 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- ตั๋วเครือ่งบนิไป - กลับพรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ – เกาหล ี- กรุงเทพฯ สายการบนิ Airasia X (XJ) เป็นตั๋วหมูค่ณะ

ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

- ทีพ่ักโรงแรมตามรายการ 3 คนื พักหอ้งละ 2 - 3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคู ่และไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 

- ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 

กก.ตอ่ 1 ใบ 

- คา่อาหารทกุมือ้ตามรายการระบ ุ(สงวนสทิธิใ์นการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- น ้าดืม่บรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ทา่น 

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

- คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

- คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วคนไทย 

- คา่ลงทะเบยีน 

- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

- ภาษีน ้ามนัและภาษีตั๋วทกุชนดิ (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง) 
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- คา่ลงทะเบยีน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) 1 คร ัง้ กรณีลงทะเบยีนไมผ่่าน ทางบรษัิทฯ

จะหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ไดรั้บอุบัตเิหตุ

ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัว และไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

- คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัมตอ่ทา่น 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิอาหาร (เจ มังสวรัิต ิและอาหารมุสลมิ) เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ โทรศัพท ์โทรสาร 

อนิเตอรเ์น็ต มนิบิาร ์ซกัรดี หรอือืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้่ายอันเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ อบุัตภิัยทางธรรมชาต ิการประทว้ง การจลาจล การนัดหยุด

งาน การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อก และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่

เมอืงไทยและตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรอืเกาหล ีมกีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดเกีย่วกับการกักตัวเพิม่เตมิ และ/หรอื 

ขอเรยีกตรวจโรคเพิม่เตมิ ทางผูเ้ดนิทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นเกนิ 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดนิทาง 72 ชัว่โมง หรอื ATK ก่อน 24 ชั่วโมง กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย 

พรอ้มหนังสอืรับรองภาษาเกาหลหีรอืภาษาองักฤษ  

- คา่ตรวจ RT-PCR เมือ่เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลทีีส่นามบนิอนิชอน ราคา 80,000 วอน ตอ่/ทา่น 

- คา่โรงแรมส าหรับกกัตัวเพือ่รอผลตรวจ RT-PCR ในวันแรก (มาตรการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงได)้ 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ พนักงานขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถ 1,700 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร ์1 ท่าน (บังคับตามระเบยีบธรรม

เนยีมของประเทศ) ทางบรษัิทฯขอสงวนวทิธิใ์นการเรยีก เก็บทีส่นามบนิกอ่นเชคอนิ ในวันทีเ่ดนิทาง 

- คา่ทปิหัวหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ แตไ่มบ่งัคับเรยีกเก็บ) 

- กรณีถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่เตมิ 100 USD /ทา่น 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทัวร ์: 

 กรุณาจองทัวรล์่วงหนา้ ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 11,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระทันทกี่อนการ

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 21 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่ง

เทศกาล หรอืวันหยดุนักขตัฤกษ์ กรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน) 
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กรณีลงทะเบยีน K-ETA ไมผ่า่น : (การคนืเงนิ) 

กรณีลงทะเบยีน K-ETA ไมผ่า่น ถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศเกาหล ีทางบรษิทัฯขอหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ตามจรงิ เช่น คา่มดัจ าต ัว๋กบัทางสายการบนิ และคา่บรกิารลงทะเบยีน K-

ETA  

 จองกอ่น 30 วัน กอ่นเดนิทาง หักคา่บรกิารลงทะเบยีน K-ETA 500 บาท  

 จองหลัง 30 วัน กอ่นเดนิทาง หักคา่มดัจ าตั๋ว 3,500 บาท และคา่บรกิารลงทะเบยีน K-ETA 500 บาท  

 ในกรณีทีล่กูคา้ม ีK-ETA แลว้ คนืคา่ธรรมเนยีนในการลงทะเบยีนจ านวน 310 บาท 

 

กรณียกเลกิ : (จอยกรุ๊ป) 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด โดยหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 

บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ยกเวน้ในกรณีวันหยดุเทศกาล วันหยดุนักขตัฤกษ์ ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน 

จะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด โดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร ์50% จากราคาขาย และหักค่าธรรมเนียมท่านละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้  

 ยกเลกิการเดนิทาง 0-14 วัน ก่อนการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บเงนิค่าทัวร์ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆ 

ทัง้ส ิน้ 

 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ

เดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันท าการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

 

เงือ่นไขอืน่ ๆ  

 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทาง และมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษัิทฯ ก าหนดไว ้(25 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
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 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 25 ท่านขึน้ไป จงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 25 ท่าน ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่น

วันเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ ตั๋วรถทัวร ์ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่น

ท าการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟล์ทบนิ หรือเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบ และหากไฟลท์บนิ

มกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิ เพราะถอืวา่ทา่นยอมรับในเงือ่นไขดังกลา่ว 

 อตัราคา่ทัวรน์ีส้ าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ไมส่ามารถเลือ่นไฟลท์ขาไป หรอืขากลับได ้

จ าเป็นจะตอ้งไปและกลับตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็น

กรณีพเิศษ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการ

เขา้ – ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆของบรษัิท

ฯทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการทัวรท์ัง้หมด 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ ราคา และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาท ิเชน่ ตอ้งการใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯอยา่งนอ้ย 5-7 

วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้จะไมส่ามารถจัดการใหล้ว่งหนา้ได ้

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ท่องเทีย่วเท่านัน้ (หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายุ

เหลอืไมถ่งึ และไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ สายการบนิยกเลกิบนิ การประทว้ง 

การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล กรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื

เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศเกาหลจีากเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืง ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ หรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับ

ในเงือ่นไขนี ้ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอุบัตเิหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิัย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททัวร)์ 
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 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ 

ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมา

จา่ยขาดกอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิ

จากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลี่ยนชือ่ไดห้ากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่าน ้ามันหรอืค่าเงนิแลกเปลีย่น ทาง

บรษัิท สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋วดังกลา่ว 

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมด หรอืบางสว่นผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ 

ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมัดจ ากับสายการบนิหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไม่มกีารช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรูปต่างๆหรอืแมก้ระทั่งตราป๊ัมลาย

การ์ตูน ทีไ่ม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดนิทางทกุครัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 ผูเ้ดนิทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์่า

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของ

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ท่านจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 

รายละเอยีดหอ้งพกัทีป่ระเทศเกาหล ี

 สกีรีสอร์ท หอ้งพักอาจจะไม่ไดต้ึกโซนรีสอร์ทที่อยู่ตดิกับลานสกีดา้นหนา้ อาจจะไดเ้ป็นตกึในโซนของ 

Condominium หรอืตกึอืน่ๆ ขึน้อยูก่บัการจัดสรรของทางสกรีสีอรท์ เนือ่งจากในชว่งฤดูหนาวคนเกาหลนียิมไป

พักสกรีีสอรท์เป็นจ านวนมาก บางหอ้งพักอาจจะไดห้อ้งพักแบบเกาหลี หอ้งนอนแบบอนดล (Ondol) ซึง่

ลักษณะจะเป็นทีน่อนปบูนพืน้ ขา้งใตพ้ืน้จะมฮีตีเตอรท์ าความรอ้นอยู ่ 

 โรงแรมในโซลบางทีอ่าจจะมขีนาดหอ้งเล็กกวา่โรงแรมทีต่า่งจังหวัด แชมพ ูแปรงสฟัีน ทีโ่กนหนวด โรงแรมมกั

วางไวน้อกหอ้งน ้าหรอืบนตูเ้ย็น หากผูเ้ขา้พักน าไปใชจ้ะตอ้งเสยีค่าบรกิาร โทรทัศน์ในหอ้งพักหากอยู่ในกรุง

โซลจะมรีะบบ T.V. Paid 
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 โรงแรมตา่งจังหวัดของเกาหลจีะไมม่ผีา้ขนหนูผนืใหญ ่ยาสระผม แปรงสฟัีน ยาสฟัีน ไวบ้รกิาร กรุณาเตรยีมไป

ใหพ้รอ้มเนือ่งจากโรงแรมสว่นใหญจ่ะมไีวข้ายเทา่นัน้ 

 ในชว่งฤดรูอ้นจะมบีรกิารแอรห์รอืแอรล์ม ชว่งฤดหูนาวจะมบีรกิารฮทีเตอร ์ชว่งฤดใูบไมผ้ลหิรอืฤดใูบไมร้ว่งจะไม่

มบีรกิารแอรห์รอืฮทีเตอร ์ถา้รอ้นเกนิไปสามารถเปิดหนา้ตา่งหรอืชอ่งลมออกไปได ้

 หอ้งพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน หอ้งพักคู่แบบเตียงคู่/เตียงเดี่ยว (Twin/Double) หอ้งพักแบบสามคน 

(Triple) และหอ้งพักเดีย่ว (Single) 

 หอ้งพักแตล่ะประเภทอาจจะไมต่ดิกนั บางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน อาจจะ ไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่

และ 1 เตยีงเสรมิ 

 ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทีไ่มรู่จั้กกันมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้ง

ช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

 โรงแรมในเกาหลอีาจจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลัก โดยค านงึถงึประโยชน ์   

ของทา่นเป็นส าคญั 

 

สิง่ทีค่วรเตรยีมพรอ้มเมือ่เดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี

เอกสารทีค่วรเตรยีมใหพ้รอ้มกอ่นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ีเนือ่งจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของ

อาจจะพจิารณาใหเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้โดยพจิารณาจาก 

 หลักฐานการท างาน อาท ินามบตัร บตัรประจ าตัวพนักงาน จดหมายรับรองการท างาน ระบ ุต าแหน่ง เงนิเดอืน 

เป็นตน้ กรณีที่เป็นเจา้ของกจิการ กรุณาเตรียมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนที่มชี ือ่ผูเ้ดนิทางพรอ้มเซ็นรับรอง

ส าเนา หรอืในกรณีทีท่ าอาชพีอสิระ ควรเตรยีมหลักฐานการท างานไปใหพ้รอ้ม 

 หลักฐานการเงนิ ควรแลกเงนิสดสกลุเงนิวอนของเกาหล ีหรอืสกลุเงนิดอลลา่สหรัฐส าหรับใชท้อ่งเทีย่วเทีย่วใน

ประเทศเกาหลตีดิตัวมาดว้ย และควรพกบตัรเครดติตา่งประเทศตดิตัวไว ้อาท ิVisa Card, American Express, 

Master Card, JTBC Card เป็นตน้ เพือ่แสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นเดนิทางมาทอ่งเทีย่วแบบสจุรติ 

 หลักฐานกรณีเป็นนักเรียน นักศกึษา อาท ิบัตรนักเรียน บัตรนักศกึษา หนังสอืรับรองจากสถานศกึษาเป็น

ภาษาองักฤษ ในกรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบัผูป้กครอง (บดิา มารดา) หรอืญาตทิีม่สีนามกลุเดยีวกัน หากอายยุังไม่

ถงึ 18 ปีบรบิรูณ์ ผูเ้ดนิทางตอ้งมหีนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากผูป้กครองแนบมาดว้ย 

 หากไมเ่คยเดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ีหรอืเคยเดนิทางไปประเทศอืน่ๆ แตท่ าพาสปอรต์ใหม ่ควรพกพาสปอรต์

เลม่เกา่ทีม่ปีระวัตกิารเดนิทางน าตดิตัวไปดว้ย 

 

ขอ้ควรระวงัเมือ่เดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี

 สถาณเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ออกประกาศเตือนคนไทยที่จะเดนิทางมาเกาหลี หรือพ านักอยู่ใน

เกาหลี อันเนื่องมาจากกฎหมายกัญชาเสรีในประเทศไทย หา้มน าเขา้ กัญชา กัญชง หรือผลติภัณฑ์ที่มี

สว่นประกอบของพชืชนดิดังกลา่วเขา้มาในประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษตามกฎหมายเกาหล ีดังนี้ ลกัลอบน าเขา้ 
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- จ าคกุ 5 ปีข ึน้ไป หรอืตลอดชวีติ / ปลูกหรอืจ าหนา่ย - จ าคกุอยา่งนอ้ย 1 ปี / มไีวค้รอบครองหรอื

เสพ - จ าคุกไม่เกนิ 5 ปี และถูกเนรเทศหา้มเดนิทางเขา้เกาหลอีกี ซึง่กัญชาสามารถคา้งสะสมอยู่ใน

รา่งกายไดน้านถงึ 6 เดอืน หากทางการตรวจสอบพบ อาจจะจะถกูด าเนนิคดตีามกฎหมายทีก่ลา่วมาในขา้งตน้ 

 ส านักงานกักกันโรคประจ าสนามบนิอนิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ีขอความร่วมมอืหา้มน าอาหารสดเขา้

ประเทศเกาหลทีุกชนิด เช่น แฮม ผลติภัณฑไ์สก้รอก ผลติภัณฑเ์นื้อสัตวแ์ปรรูป หรอืเนื้อสัตวต์่างๆ พชืผัก 

ผลไม ้พันธุพ์ชื รวมทัง้สตัวปี์กทกุชนดิ หากฝ่าฝืนมโีทษปรับกวา่ 5,000 USD เพือ่ป้องกนัไมใ่หโ้รคตดิตอ่ทาง

ปศสุตัว ์รวมทัง้ศัตรพูชื และสตัวเ์ขา้มาในเกาหล ี 

 ไมค่วรพกเงนิจ านวนมากกวา่ 10,000 USD (ธนบตัร/เชค็) คดิเป็นเงนิไทยประมาณ 310,000 บาท หรอืคดิเป็น

เงนิเกาหลปีระมาณ 10,000,000 วอน 

 ตัง้แตว่ันที ่1 มถินุายน 2562 นักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมายงัประเทศเกาหลโีดยปราศจากการส าแดงสิง่ของทีอ่ยู่

ภายใตก้ารกกักนัเพือ่ป้องกนัการแพรโ่รคตดิตอ่ เชน่ สตัว ์ปศสุตัว ์และผลติภณัฑท์ีท่ าจากสตัวจ์ะถกูปรับไมเ่กนิ 

10 ลา้นวอน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคอหวิาต์แอฟรกิันของสุกรในประเทศใกลเ้คียง จงึมกีารเพิม่

คา่ปรับสงูสดุจาก 1 ลา้นวอนเป็น 10 ลา้นวอน เพือ่ป้องกนัโรคระบาดเขา้สูป่ระเทศเกาหล ี

 อา้งองิจากหน่วยงานกกักนัสตัวแ์ละพชื (Animal and Plant Quarantine Agency) ผูท้ีเ่ดนิทางมาจากประเทศ

ทีม่กีารแพร่ของโรคอหวิาตแ์อฟรกิัน เชน่ จีน เวียดนาม มองโกเลีย กัมพูชา รัสเซยี สาธารณรัฐเช็ก ฮังการ ี

อติาล ีฯลฯ ตอ้งส าแดงเนื้อหมแูละผลติภัณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกับปศุสัตว ์หากพบว่าไมม่กีารส าแดง จะมคี่าปรับขัน้

แรก 5 ลา้นวอน คา่ปรับขัน้ทีส่อง 7.5 ลา้นวอน และคา่ปรับขัน้ทีส่าม 10 ลา้นวอน ส าหรับผูท้ีถู่กพบว่าไมม่กีาร

แสดงผลติภณัฑจ์ากสตัวช์นดิอืน่ๆ เชน่ เนือ้วัว เนือ้แกะ เนือ้สตัวปี์ก ฯลฯ จะมคีา่ปรับขัน้แรก 1 ลา้นวอน คา่ปรับ

ขัน้ทีส่อง 3 ลา้นวอน และคา่ปรับขัน้ทีส่าม 5 ลา้นวอนขัน้ 

 สิง่ของทีต่อ้งแสดง (สิง่ของตอ้งหา้ม) ประกอบดว้ย: 

 สตัว:์ สนัุข แมว นก ฯลฯ 

 ผลติภณัฑท์างปศสุตัว:์ เนือ้วัว เนือ้หม ูเนื้อไก ่เป็ด ไสก้รอก แฮม เนื้อแดดเดยีว เนื้อกระป๋อง เนื้อเป่ือย 

ผลติภณัฑแ์ปรรปูจากไขมนัวัว (แกง) ฯลฯ 

 ผลติภณัฑจ์ากสตัว:์ เขากวาง กระดกู ขน ฯลฯ 

 ผลติภณัฑจ์ากนม: นม ชสี เนย ฯลฯ 

 ไขแ่ละผลติภณัฑจ์ากไข:่ ไขไ่ก ่ไขน่ก ไขข่าว ผงไข ่ฯลฯ 

 อาหารสตัว ์ขนมขบเคีย้ว วติามนิ ฯลฯ 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทาง และรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทุกหนา้อยา่งถอ่งแท้

แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ ของ

บรษิทัฯ ทีไ่ดร้ะบใุนรายการทวัรท์ ัง้หมด ** 

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

 



Page 30 of 30 

 

 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


