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อตัราคา่บรกิาร 

 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ ราคาเด็ก พักเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัที ่25-29 ม.ิย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่26-30 ม.ิย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่29 ม.ิย.-3 ก.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่2-6 ก.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่3-7 ก.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่6-10 ก.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่9-13 ก.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่10-14 ก.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่13-17 ก.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่16-20 ก.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่17-21 ก.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่20-24 ก.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่21-25 ก.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่22-26 ก.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่23-27 ก.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่24-28 ก.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่25-29 ก.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่26-30 ก.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่27-31 ก.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่28 ก.ค.-1 ส.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่29 ก.ค.-2 ส.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่30 ก.ค.-3 ส.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่31 ก.ค.-4 ส.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่1-5 ส.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่2-6 ส.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่3-7 ส.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่4-8 ส.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่5-9 ส.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่6-10 ส.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่7-11 ส.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่8-12 ส.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่9-13 ส.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่10-14 ส.ค. 65 16,999 16,999 5,000   
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วนัที ่11-15 ส.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่12-16 ส.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่13-17 ส.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่14-18 ส.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่15-19 ส.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่16-20 ส.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่17-21 ส.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่18-22 ส.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่19-23 ส.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่20-24 ส.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่21-25 ส.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่22-26 ส.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่23-27 ส.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่24-28 ส.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่25-29 ส.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่26-30 ส.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่27-31 ส.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่28 ส.ค.-1 ก.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่29 ส.ค.-2 ก.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่30 ส.ค.-3 ก.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่31 ส.ค.-4 ก.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่1-5 ก.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่2-6 ก.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่3-7 ก.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่4-8 ก.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่5-9 ก.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่6-10 ก.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่7-11 ก.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่8-12 ก.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่9-13 ก.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่10-14 ก.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่11-15 ก.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่12-16 ก.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่13-17 ก.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่14-18 ก.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่15-19 ก.ย. 65 16,999 16,999 5,000   
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วนัที ่16-20 ก.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่17-21 ก.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่18-22 ก.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่19-23 ก.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่20-24 ก.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่21-25 ก.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่22-26 ก.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่23-27 ก.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่24-28 ก.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่25-29 ก.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่26-30 ก.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่1-5 ต.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่2-6 ต.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่3-7 ต.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่4-8 ต.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่5-9 ต.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่6-10 ต.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่7-11 ต.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่8-12 ต.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่9-13 ต.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่10-14 ต.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่11-15 ต.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่12-16 ต.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่13-17 ต.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่14-18 ต.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่15-19 ต.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่16-20 ต.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่17-21 ต.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่18-22 ต.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่19-23 ต.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่20-24 ต.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่21-25 ต.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่22-26 ต.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่23-27 ต.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่24-28 ต.ค. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่25-29 ต.ค. 65 15,999 15,999 5,000   
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***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 

 

วนัที ่26-30 ต.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่27-31 ต.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่28 ต.ค – 1 พ.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่29 ต.ค -2 พ.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่30ต.ค.- 3 พ.ย 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่31ต.ค.- 4 พ.ย 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่1-5 พ.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่2-6 พ.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่3-7 พ.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่4-8 พ.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่5-9 พ.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่6-10 พ.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่7-11 พ.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่8-12 พ.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่9-13 พ.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่10-14 พ.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่11-15 พ.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่12-16 พ.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่13-17 พ.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่14-18 พ.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่15-19 พ.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่16-20 พ.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่17-21 พ.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่18-22 พ.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่19-23 พ.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่20-24 พ.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่21-25 พ.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่22-26 พ.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

วนัที ่23-27 พ.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่24-28 พ.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่25-29 พ.ย. 65 16,999 16,999 5,000   

วนัที ่26-30 พ.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 10,000 บาท 
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วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                                 ( - / - / - ) 

 

21.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์D สาย

การบนิ JEJU AIR (7C) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน– เกาะนาม ิ– อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน -วดัชนิฮงึซา ( - / L / D ) 

 

00.01 น. เหนิฟ้าสูก่รงุโซล โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C2204 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง) 

08.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) 

 ส าคญัโปรดอา่น : หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง จะตอ้งท าการตรวจ RT-PCR ทีป่ระเทศ

เกาหล ีซึง่เป็นไปตามนโยบายและระเบยีบการเขา้ประเทศของเกาหล ีโดยข ัน้ตอนนีอ้าจใชเ้วลา

ในการรอผล 3 – 5 ช ัว่โมงโดยประมาณ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิประมาณทา่นละ 80,000 วอน 

ซึง่ในระหวา่งรอผลน าทุกทา่นเช็คอนิเขา้สูท่ ีพ่กั ท ัง้นีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บันโยบาย

และระเบยีบการเขา้ประเทศในชว่งน ัน้ๆ  

หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นขึน้รถโคช้ออกเดนิทางสูเ่กาะนาม ิน าทา่นลงเรอืเฟอร์

รีโ่ดยใชเ้วลาขา้มประมาณ 10 นาทพีบกับสุสานนายพลนาม ิ(Tomb of General Nami) เป็น

สถานทีท่ีม่คีวามส าคัญต่อประวัตศิาสตรข์องเกาะนามเิป็นอย่างยิง่เพราะเกาะแห่งนี้ตัง้ตามชือ่ของนาย

พลนามซิ ึง่เขา้รับราชการตัง้แตอ่าย ุ17 ทา่นเป็นผูม้คีวามสามารถน าทัพไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือ

ของเกาหลจีนไดรั้บต าแหน่งสงูในขณะทีท่า่นอายยุงันอ้ยแตต่อ่มาภายหลังทา่นไดถ้กูใสร่า้ยโดยศตัรทูาง

การเมอืงและถกูประหารชวีติ 

จากนัน้ชมววิทวิทัศนข์องสถานทีเ่คยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครทวีWีinter Love Song อันโด่ง

ดังไปทั่วเอเชยีพรอ้มมเีวลาใหท้่านไดเ้ก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจสดุแสนโรแมนตกิเปรยีบประดุจ

ทา่นเป็นพระ-นางในละครเลยทเีดยีวทีน่ีท่า่นจะไดพ้บกบัรปูปัน้ของเบยองจนุและชเวจวีูและอสิระเดนิชม

ตามอธัยาศัยพบกนัณจดุนัดหมายเพือ่ลงเรอืกลับ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนัเมนทูคัคาลบหีรอืไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ี(มือ้ที ่1)อาหารเลือ่งชือ่โดย

การน าไกบ่ารบ์คีวิมนัหวานกะหล า่ปลตีน้กระเทยีมซอสและขา้วมาผดัรวมกนับนกระทะแบนสดี า

คลกุเคลา้ทกุอยา่งใหเ้ขา้ทีร่บัประทานคูก่บัผกักาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

บา่ย  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแหง่ชาตโิซรคัซานระหว่างทางท่านจะไดช้มววิทวิทัศน์อัน

งดงามทีม่เีอกลักษณ์เฉพาะตัวหรอื อกีชือ่เรยีกหนึง่ว่าสวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีซึง่จะผ่านเสน้ทาง

ธรรมชาตทิีส่วยงาม ลัดเลาะผา่นไปตามหนา้ผาหบุเขาและล าธาร  

น าทา่นชมวดัชนิฮงึซา ตัง้อยูใ่นเขตอทุยานแหง่ชาตซิอรัคซาน บรเิวณทางขึน้กระเชา้ โดยเป็น

วัดทีม่คีวามเกา่แกม่ากทีส่ดุในเกาหล ีโดยถูกสรา้งมาตัง้แต่ปี 

ค.ศ. 652 ในสมัยอาณาจักรชลิลา จึงท าใหส้ถาปัตกรรม

ทัง้หมดนัน้เป็นแบบศลิปะในยุคชลิลา ทีม่คีวามสวยงามออ่น
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ชอ้ยและไดรั้บอทิธพิลศลิปะแบบราชวงศถ์ังของจนีมาอยา่งครบครัน  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่ถานกีระเชา้ไฟฟ้าเพือ่น าท่านโดยสาร น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า(ไมร่วมคา่

กระเชา้ ทา่นละ 400 บาท หรอื 10,000 วอน)ซึง่จะสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์บนยอดเขา  ดุจดั่ง

ภาพวาดเกนิทีจ่ะบรรยาย ยิง่ชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสจีะเป็นชว่งทีง่ดงามทีส่ดุ นักท่องเทีย่วนยิมเดนิทางมา

เพือ่ชมความงามของใบไมส้ตีา่งๆ ชว่งประมาณเดอืนตลุาคมใบไมจ้ะกลายเป็นสแีดง สสีม้ และสเีหลอืง

ทั่วทัง้บรเิวณ  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่2) เมนู บูลโกก ิ(Bulgogi) คอื เนือ้ยา่ง อาหารยอดนยิมของเกาหล ี

นยิมใชเ้นือ้ววั แตส่ามารถใชเ้นือ้หมแูทนได ้กนิเนือ้ยา่งกบัผกัสดนานาชนดิ โดยหอ่เป็นค าๆ กนิ

กบักมิจแิละเครือ่งเคยีง โคชูจงั (Gochujang) ซอสพรกิเกาหล ีท าจากพรกิทีห่มกักบัขา้ว

เหนยีว เตา้เจีย้ว และเครือ่งปรงุอืน่ๆ  

ทีพ่กั  I PARK RESORT SEORAK หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- COSMETIC GALLERY - โรงงานสาหรา่ย – กรงุโซล- ตลาดทงแดมนุ 

                        ( B / L / D ) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ทา่นเดนิทางสู ่เอเวอรแ์ลนด ์(รวมบตัรผา่นประตแูละเครือ่ง

เลน่) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศเกาหลใีตต้ัง้อยูท่า่มกลาง

หบุเขาเชญิทา่นทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟารชีมขบวนพาเหรดแฟนตาซี

จากตัวการต์นูสดุน่ารักเตมิเต็มความสขุของทา่นสนุกสนานไปกบัเครือ่งเลน่

ตา่งๆไมจ่ ากดัชนดิพรอ้มทัง้บรรยากาศสดุโรแมนตกิทา่มกลางสวนสวยทีจ่ะผลัดเปลีย่นจัดแสดงดอกไม ้

นานาชนดิตามฤดกูาลตลอดทัง้ปี 

สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูก่รงุโซล 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที4่)เมนหูมยูา่งเกาหลหีรอืพอรค์คาลบีเ้ป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีี่

เลือ่งชือ่และรูจ้กักนัดที ัว่โลก โดยน าหมสูว่นทีต่ดิกบักระดกูไปยา่งบนเตาถา่นแบบด ัง้เดมิเสริฟ์

พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงหลากชนดิกบัน า้จ ิม้เตา้เจีย้วสตูรเฉพาะและน า้ซุปสาหรา่ย 

บา่ย   จากนั้นน าท่านสู่COSMETIC GALLERYเป็นศูนย์รวมของเครื่องส าอางของเกาหลีอาทิ

ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มาจากทั่วโลก 

อสิระทา่นเลอืกซือ้ไดต้ามอธัยาศัยจากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีด่วิตีฟ้รทีีน่ี่มสีนิคา้

ชัน้น าใหท้่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิดอาทิน ้ าหอมเสื้อผา้เครื่องส าอางกระเป๋านาฬิกา

เครือ่งประดับฯลฯ 

  จากนัน้น าทา่นเขา้ชมโรงงานสาหรา่ยของฝากทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหลผีลติสาหร่ายใหมส่ดทุก

วันมีหลายรสชาติใหท้่านไดเ้ลือกซื้อไปเป็นของฝากน าท่านเรียนรูว้ธิ ีการท าคมิบบัหรอืขา้วห่อ

สาหรา่ยอาหารงา่ยๆทีค่นเกาหลนียิมรับประทานค าว่าคมิแปลว่าสาหร่ายค าว่าบับแปลว่าขา้วลักษณะจะ
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เป็นแท่งยาวๆแลว้จะหั่นเป็นชิน้พอดคี าจิม้กับโชยุหรอืวาซาบกิ็ไดต้ามใจชอบพเิศษ!!! สวมชุดประจ า

ชาตเิกาหล ี(ฮนับก)มหีลากหลายชดุใหท้า่นไดเ้ลอืกใสพ่รอ้มเก็บภาพประทับใจ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่5) เมน ูสกุ ีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ (SHABU SHABU) คลา้ยกบัสุ

กีย้ากี ้มสีว่นผสมตา่ง ๆ เช่น ผกั เนือ้ห ัน่บาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะน าวตัถุตา่ง ๆ 

เหลา่นีจุ้ม่แชล่งในน า้เดอืด หรอืน า้ซุป และปลอ่ยทิง้ไวส้กัพกั จากน ัน้น าสว่นผสมอยา่งอืน่ เชน่ 

เตา้หู ้บะหมี ่ลงตุน๋ใหเ้ขา้กนั แลว้รบัประทานโดยจุม่ลงในซอส 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูย่า่นทงแดมนุแหลง่ชอ้ปป้ิงทีช่ ือ่ไดว้า่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยีซึง่ตัง้อยู่

บรเิวณประตูเมอืงโบราณทางทศิตะวันออกท่านสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทอาทเิสือ้ผา้บุรุษ-

สตรรีองเทา้บรุษุ-สตรรีองเทา้ผา้ใบเข็มขดัหรอืของทีร่ะลกึอาทชิดุเครือ่งครัวถุงน่องถุงเทา้ผา้พันคอท่าน

จะไดส้มัผัสกบับรรยากาศการชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ 

ทีพ่กั  INTERCITY 365 HOTEL / L’ART HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ พระราชวงัชางดอ๊ก - หมูบ่า้นพกุชนฮนัอก - ศนูยโ์สมเกาหล ี– DUTY FREE –สมนุไพรฮอกเก

นาม–ู ยา่นเมยีงดง     ( B / L / D ) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูพ่ระราชวงัชางดอ๊ก เป็นพระราชวัง

ทีส่วยงามและทรงคณุคา่ทีส่ดุในประวัตศิาสตรเ์กาหลไีดรั้บการ

ขึน้ทะเบียนใหเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมของ

องคก์ารยูเนสโกมคีวามส าคัญมากเพราะเป็นพระราชวังหลวง

สรา้งในปีค.ศ.1 405  ใชเ้ป็นทีป่ระทับของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ช 

ชอนหลายองคจ์นถงึพระเจา้ชนุจง (Seonjeong)  ดังนัน้ทาง

รัฐบาลเกาหลจีงึไดอ้นุรักษ์พระราชวังแห่งนี้เอาไวอ้ย่างดทีีสุ่ดแมจ้ะเคยเกดิเหตุอัคคภีัยกับพระราชวัง

แหง่นีม้าแลว้  

จากนัน้เดนิทาง หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก (Bukchon Hanok Village) เป็นอกีหนึง่สญัลักษณ์

ของเกาหลี ท่ามกลางตกึรามบา้นช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนัน้ หมู่บา้นแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคาร

บา้นเรอืนในสมยัโบราณ มกีลิน่อายของเกาหลใีนยคุเกา่แก ่เหมาะส าหรับคนทีช่อบสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิ

ประวัตศิาสตร ์หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอกถอืเป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีแห่งหนึง่ทีเ่มือ่นักท่องเทีย่วไดไ้ปเยอืน

แลว้ จะไดพ้บกบับา้นของขนุนางระดับสงูของเกาหลใีนสมยักอ่น ภายในหมูบ่า้นมอีาคารแบบดัง้เดมิของ

เกาหลกีวา่ 100 หลัง (รปูแบบบา้นแบบดัง้เดมิของเกาหลเีรยีกวา่ ฮนัอก(hanok))  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั(มือ้ที7่)เมนู ไกตุ่น๋โสม (SAMGYETANG)อาหารยอดนยิมในวงัหลวงใน

สมยักอ่น ปจัจบุนัเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กนัวา่บ ารุงและเสรมิสุขภาพ ภายในตวั

ไกจ่ะมขีา้วเหนยีว รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลบัในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่

กกัตกุ ีเสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด าและเกลอื 
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บา่ย  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยโ์สมเกาหล ีซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี

ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดี

ทีส่ดุและน ากลับไปบ ารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอืทางบา้น  

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีด่วิตีฟ้รทีีน่ีม่สีนิคา้ชัน้น าใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 

500 ชนดิอาทนิ ้าหอมเสือ้ผา้เครือ่งส าอางกระเป๋านาฬกิาเครือ่งประดับฯลฯ  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปดแูลสขุภาพกนัทีศ่นูยส์มนุไพรฮอกเกนามซู ึง่เป็นสมนุไพรทีท่ั่วโลก

รวมถงึสถาบนัตา่งๆยอมรับวา่เป็นสมนุไพรทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในการบ ารงุตับและดแูลตับของเรา เป็น

สมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจบุนั ทา่นจะไดช้มการสาธติการทดลองตัวยาจากสมนุไพรชนดินีม้ ีฮอกเกนาม ู

เป็นตน้ไมท้ีเ่จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนอืน ้าทะเล 50-800 เมตร 

ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่8) เมนูโอซมับูลโกกคิอืปลาหมกึสดและหมูหมกัเกาหลหีมกัจนไดท้ีผ่ดั

ทานกบัน า้ซุปรอ้นๆ 

 จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดงหากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไรกา้ว

ล ้าน าสมยัเพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นีพ้บกบัสนิคา้วัยรุน่อาทเิสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรน

เครือ่งส าอางแบรนดด์ังของเกาหลพีบกบัความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงซึง่เมยีงดงแหง่นีจ้ะมวีัยรุน่หนุ่ม

สาวชาวโสมไปรวมตวักนัทีน่ีก่วา่จ านวนมากในแตล่ะวัน 

ทีพ่กั  INTERCITY 365 HOTEL / L’ART HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท)์ – ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง -ยา่นฮงแด – พลอยแอมมาทสิ-

ซุปเปอรม์าเก็ต– สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ            ( B / L / -) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นสูห่อคอยกรงุโซล หรอื N SEOUL TOWER (ไมร่วมคา่ลฟิท ์ทา่นละ 400 

บาท หรอื 10,000 วอน) ถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์ทีส่ าคัญแหง่หนึง่

ของกรงุโซล บางครัง้ถกูเรยีกวา่ “นัมซาน ทาวเวอร”์ (NAMSAN 

TOWER) ตามสถานทีต่ัง้คอืบนภเูขานัมซาน เป็นหอคอยทีม่คีวามสงู

จากฐานประมาณ 236.7 เมตร มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอื

ระดับน ้าทะเล ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1969 ถอืวา่เป็นหอคอยเมอืงทีส่งู

ทีส่ดุในโลกตดิ 1 ใน 18 อนัดับของโลก เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วและ

ประชาชนทั่วไปไดเ้ขา้ชมครัง้แรก เมือ่ปี ค.ศ. 1980 ได ้ภายในแยกเป็น 3 โซน ไดแ้ก ่TOWER , 

PLAZA และ LOBBY เป็นจดุทีส่ามารถชมความงดงามของกรงุโซลไดท้ัง้ยามกลางวนัและยามค า่คนื ชม

ทัศนยีภาพของแมน่ ้า Han ซึง่ไหลผา่นใจกลางกรงุโซล ภาพตกึรามบา้นชอ่งทีเ่รยีงราย และลอ้มรอบไป

ดว้ยทวิเขา BUKHAN และเทอืกเขา INWANGSAN  

อสิระใหท้กุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอย หรอืคลอ้งกญุแจคูรั่กตามอธัยาศัย 
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จากนัน้น าทา่นสูศ่นูยน์ า้มนัสนเข็มแดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใช ้

ตน้สนเข็มแดงจากยอดเขามาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกบัการวจัิยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็น

น ้ามนัสนเข็มแดง โดยกวา่จะมาเป็นน ้ามนัสนเข็มแดงได ้1 แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 

กโิลกรัม มาสกดัเอาน ้ามนัมาผลติและวจัิยออกมาเป็นน ้ามนั สามารถชว่ยในการลดระดับไขมนัในเสน้

เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ี 

น าทา่นเดนิทางสูย่า่นฮงแดถนนสายART ชือ่ "ฮงแด" ยอ่มาจาก "ฮงอกิแดฮกัเกยีว" (แปลวา่

มหาวทิยาลัยฮงอกิ) เรยีกแบบยอ่ๆเลยกลายเป็น "ฮงแด"  ยา่นนีม้ทีัง้รา้นอาหารคอฟฟ่ีชอ็ปผับบารร์า้น

ขายเสือ้ผา้รา้นขายเครือ่งส าอางและเกสเฮา้สร์าคายอ่มเยาถอืเป็นศนูยร์วมวัยรุน่เด็กแนวชาวเกาหล ี

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่10) เมนูโอซมับูลโกกคิอืปลาหมกึสดและหมูหมกัเกาหลหีมกัจน

ไดท้ีผ่ดัทานกบัน า้ซุปรอ้นๆ 

บา่ย  จากนัน้น าท่านชมโรงงานเจยีระไนพลอยแอมมาทสิ ชาวเกาหลนียิมพลอยสมีว่งพลอย และ

ถอืวา่เป็นอญัมณีน าโชคและสขุภาพของผูท้ีเ่กดิวันเสาร ์ 

แวะซือ้ของฝากทีร่า้นซุปเปอรม์าเก็ต เลอืกซือ้สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลติภัณฑ์

ของใบและรากฝอยของโสมในรปูขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอาง

โสม กมิจ ิเป็บเปโรห้รอืป๊อกกีเ้กาหล ีชนิราเมงหรอืมามา่เกาหล ีเป็นตน้ สมควรแกเ่วลา น าคณะเดนิทาง

สูส่นามบนิอนิชอน 

19.30น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที7่C2203 

00.00น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบุทีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 

การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  

และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น   

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหล ี 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศเกาหล ีทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลเีรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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ลงทะเบยีนใหค้รบ 4 ข ัน้ตอน 

 ข ัน้ตอนที ่1 ลงทะเบยีน K-ETA โดยช าระคา่ธรรมการลงทะเบยีนเพิม่ ทา่นละ 1,300 

บาท  

 ข ัน้ตอนที ่2 ลงทะเบยีน Q-CODE  

 ข ัน้ตอนที ่3 ลงทะเบยีนตรวจ PCR ทีเ่กาหล ีโดยช าระคา่บรกิารเพิม่ ทา่นละ ประมาณ 

80,000 วอน 

 ข ัน้ตอนที ่4 ลงทะเบยีน THAILAND PASS โดยไมร่วมคา่แพ็คเกจ Test & Go หาก

ลกูคา้สนใจใหท้างบรษิทัท าจองให ้ทางบรษิทัขอแนะน าแพ็คเกจ โรงแรมโนโวเทล 

สยาม สแควร ์

ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 

5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี

7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก.   8. หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 

9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

10. น ้าเปลา่วันละ 1 ขวด   

 

ราคาทวัรไ์มร่วม  

1.    ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากบัภาษี)  

2.    คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ที่

สัง่เพิม่ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด ปกต ิ15 กโิลกรมั 

4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

5. ค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ท่านละ 35,000 วอน หรอื 1,050 บาท (ในวนัเช็คอนิทีส่นามบนิ

สวุรรณภมู)ิ 

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

*  กรณุาวางเงนิมดัจ า ทา่นละ 11,000 บาท ทีน่ั่งจะถกูยนืยนัเมือ่ไดรั้บคา่มดัจ าแลว้เทา่นัน้ 

*  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระ 30 วันกอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด (ไมนั่บวันเสาร-์อาทติย)์ 

*  หลังจากช าระคา่มดัจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กอ่นทีบ่รษัิทฯจะท าการออกตั๋ว โดยตอ้งแจง้ลว่งหนา้ 

1-2 สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเทา่นัน้ 
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เงือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

• กรณีวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หาก

แจง้หลังจากนี ้ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขตัฤกษ์หรอืชว่งเทศกาลผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่

ผูเ้ดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิ (ไมนั่บรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หาก

แจง้หลังจากนี ้ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (ไมนั่บรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทาง

หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

•  แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วัน (ไม่นับเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรค์นืค่าใชจ้่ายใหท้ัง้หมดตามยอดทีผู่จ้อง

ช าระหลังหักคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากการเดนิทางนัน้ตรงกบัชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบั

สายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่น ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศแลว้ ไม่

อาจขอคนืเงนิได)้ 

•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 11,000 บาท  

•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 60% ของราคาทัวร ์

•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100% 

 

หมายเหต ุ

1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่25 ทา่นขึน้ไป หากมลีูกทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบั

ราคาขึน้ 

2. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ การประทว้ง 

การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื

เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4. ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมือ้เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก

เดนิทางแลว้ 

5.  กรณีลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อป ช าระเพิม่รา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 
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ขอ้มลูการเตรยีมตัวในการเดนิทางเขา้-ออกประเทศไทยและประเทศเกาหล ี(มผีลบงัคับใชต้ัง้แต ่15 มนีาคม 2565) 

 การเตรยีมตัวกอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย 

1. ลงทะเบยีนผา่นระบบ K-ETA (ทางบรษัิทบรกิารการลงทะเบยีนให)้  

o เอกสารประกอบการลงทะเบยีน K-ETA 

 ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ (รปูถา่ย

จากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทาง

กลับ และมหีนา้วา่งไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ 

 รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน โดย

สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ 

2. เอกสารใบรับรองผลตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึง่ถกูรับรองภายใน 48 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง  

o ส าหรับเด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี ผูส้งูอายทุีม่อีาย ุ65 ปีขึน้ไป และสตรมีคีรรภ ์ทีย่งัไมไ่ดรั้บการฉีดวัคซนี 

จะตอ้งเดนิทางพรอ้มผูป้กครองทีฉี่ดวัคซนีครบ และตอ้งมใีบรับรองผลตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ 

RT-PCR ซึง่ถกูรับรองภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง) 

o ส าหรับผูท้ีเ่คยไดรั้บเชือ้ COVID-19 จะตอ้งมเีอกสารใบรับรองที่ระบผุลว่าไม่พบเชือ้ COVID-19 

และใบรับรองตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน นับตัง้แต่วันทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึ ณ วันทีเ่ดนิทาง 

โดยเอกสารตอ้งเป็นภาษาองักฤษ  

** ทัง้นีผู้เ้ดนิทางจะตอ้งท าการสง่ขอ้มลูในขอ้ 2 มาใหท้างบรษัิทในรูปแบบไฟล ์PDF เพือ่ท าการลงทะเบยีน Q CODE 

48 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง ** 

3. ลงทะเบยีน Q CODE (ทางบรษัิทบรกิารการลงทะเบยีนให)้ 

o เอกสารประกอบการลงทะเบยีน Q CODE 

 ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ (รปูถา่ย

จากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทาง

กลับ และมหีนา้วา่งไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 

 
หมายเหต ุ: คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงแลว้ ประมาณ 2 ช ัว่โมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
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 รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน โดย

สแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ 

 เอกสารใบรับรองผลตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึง่ถกูรับรองภายใน 48 ชัว่โมง

กอ่นเดนิทาง  

4. ลงทะเบยีนตรวจ PCR ทีเ่กาหล ี(ทางบรษัิทบรกิารการลงทะเบยีนให)้ 

5. ลงทะเบยีน Thailand Pass (ทางบรษัิทบรกิารการลงทะเบยีนให)้  

o เอกสารประกอบการลงทะเบยีน Thailand Pass 

 เอกสารการจองแพ็กเกจ Test & Go  

** ในกรณีทีล่กูคา้จองแพ็กเกจ Test & Go จะตอ้งท าการสง่ขอ้มลูการท าจองใหก้บับรษัิทเพือ่ท าการลงทะเบยีนให ้** 

 เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อน

เดนิทาง (Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate) 

** ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไดรั้บวัคซนีครบโดส รวมถงึผูท้ีไ่ดรั้บวัคซนีสองชนดิแตกต่างกัน แลว้อยา่งนอ้ยกอ่นวันเดนิทาง 14 

วัน และเข็มลา่สดุทีฉ่ีดไมเ่กนิ 6 เดอืนหรอื 180 วัน ในการเขา้ประเทศเกาหล ี** 

ตัวอยา่งการรับวัคซนี  ทีส่ามารถเดนิทางได ้   

เข็มที ่1 Pizer/หรอืยีห่อ้อืน่ๆ 

  เข็มที ่2 Pizer/หรอืยีห่อ้อืน่ๆ 

เข็มที ่3 Moderna/หรอืยีห่อ้อืน่ ไดรั้บวัคซนีลา่สดุ วันที ่25 ธันวาคม 2564  

(นับจากวันเดนิทางแลว้มอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน หากมอีายุการรับวัคซนีเกนิจะตอ้งท าการรับวัคซนีใหม่อกีครัง้โดยทีเ่ข็ม

ลา่สดุจะตอ้งฉีดกอ่น 14 วันเดนิทาง) 

 

ขอ้มลูส าคัญเกีย่วกบั การยืน่ลงทะเบยีน K-ETA ทีท่า่นควรทราบ 

1. หลังจากท าการยืน่ลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ ผลการลงเบยีนแบง่ออกเป็น 3 แบบ ดังนี ้

1.1 OK หมายถงึ ผา่นการลงทะเบยีน (มอีายกุารใชง้านได ้2 ปี ไมจ่ ากัดจ านวนครัง้ โดยแต่ละครัง้พ านักได ้

ไมเ่กนิ 90 วัน) 

1.2 NOT OK หมายถงึ ไมผ่า่นการลงทะเบยีน ไมม่สีามารถออกเดนิทางไดต้ัง้แตป่ระเทศตน้ทาง 

1.3 SELECTEE หมายถงึ สามารถออกเดนิทางยังประเทศตน้ทางได ้แต่เมือ่ไปถงึยังประเทศปลายทาง

จะตอ้งผา่นการพจิารณาอกีครัง้ซึง่อาจจะผา่น หรอืไมผ่า่นขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิทางเจา้หนา้ที ่

 

2. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าธรรมในการลงทะเบยีน เนื่องจากการพจิารณาเป็นไปตามเงือ่นไขหรอื

กฎหมายของประเทศนัน้ๆ โดยทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานเป็นผูต้ัดสนิชีข้าด ทาง

ผูจ้ัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

3. ในกรณีทีผ่ลการลงทะเบยีนของลกูคา้คอื SELECTEE และทางลกูคา้ตัดสนิใจเดนิทางเพือ่รับการพจิารณาอกีครัง้ 

ณ ประเทศปลายทาง หากถูกปฏเิสธเขา้ประเทศซึง่มคี่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับ และรวมถงึ

คา่บรกิารอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ทา่นจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆ เรยีกเก็บ 
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ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทุกกรณี หากตอ้งกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิ

ถัดไปที่มทีี่น่ังว่าง หรือตามวันเดนิทางของตั๋วเครื่องบนิ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศเกาหลใีต ้และสายการบนิเป็นผูพ้จิารณาเท่านัน้ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ และขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท 

 

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 

 


