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JK16-V2080722 เดินทาง 2022 กรุ๊ป อาหาร ที่พกั รถโค้ช บนรถ ประกัน K-ETA 

5 3 LJ 
21-25 กนัยายน 22 

25 6 3+ 25/40 น ้าแร่ 1 ขวด อุบัติเหต ุ มี/ไม่มี 

วนั คืน บิน ท่าน ม้ือ ดาว ท่ีนัง่ ทุกวนั รวม รับได ้
            

                                                                                                มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาคุม้-พิสจูน์ดว้ยผลงาน 

ราคาส าหรับ 25 ท่านขึน้ไป | การันตีเดินทาง 15 ท่านขึน้ไป มีหัวหน้าทัวร์ 
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สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนได ้โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 
   

ร า ย ก า ร เ ด ิน ท า ง  Knock Knock Seoul EP2 
ตารางบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินของสายการบินตามท่ีไดอ้นุมติั 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง ICN-BKK เวลาออก เวลาถึง 
Jin Air (LJ) LJ002 0105 0825 LJ001 1955 2335 

ท่ีนัง่จ ากดัในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพ่ิมค่าตัว๋ 
 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ 
วนัท่ีสอง สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงโซล – สุขสนุกสุดคุม้ ! สวนสนุกล๊อตเตเ้วิลด์ิ รวมบตัร Free Pass Ticket 

เล่นเคร่ืองเล่นไดไ้ม่จ ากดัรอบ และ เทศกาลต่างๆ ของทางสวนสนุก + พิพิธภณัฑพ์ื้นบา้นเกาหลี Lotte World 
Folk Museum  (ไม่รวมค่าบตัรลิฟท ์Lotte World  Seoul Sky Tower ท่านสามารถฝากไกดช่์วยซ้ือบตัรได)้  

   อาหารกลางวนั | อิสระอาหารค ่า | ท่ีพกั กรุงโซล 3 คืน 
วนัท่ีสาม กรุงโซล – ศูนยเ์วชส าอาง เคร่ืองส าอางเกาหลี  –  ศูนยน์ ้ ามนัสนแดง - พิพิธภณัฑ์สาหร่ายทะเล + แต่งชุดฮนั

บกแช๊ะถ่ายภาพ – ศูนยฮ์อตเก็ตนามู – ย่านมหาลัยฮงแด และ คาเฟ่ 943  King’s Cross ท่ีแฟน Harry potter 
ตอ้งหา้มพลาด! (ค่าขนม+เบเกอร์ร่ี+เคร่ืองด่ืม คาเฟ่ 943 ไม่ไดร้วมไวใ้นค่าทวัร์) – ดิวต้ีฟรี – ยา่นเมียงดอง 

   อาหารเชา้ | อาหารกลางวนั | อิสระอาหารค ่า 
วนัท่ีส่ี อิสระท่องเท่ียวตามอธัยาศยั หรือ เหมารถเท่ียวกรุงโซล หรือ เลือกซ้ือทวัร์นอกเมืองเพิ่ม Optional Tour 
   อาหารเชา้ | อิสระอาหารกลางวนั | อิสระอาหารค ่า 
วนัท่ีหา้ กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี – พระราชวงัมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบ้านประจ าต าแหน่งประธานาธิบดี – 

หมู่บา้นพื้นเมืองพูซอนฮนันก – วดัโซแกซา – ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable – 
สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ 

   อาหารเชา้ | อาหารกลางวนั                                                                                                                                         

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร วา่จะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ 6 เดือนขึ้นไป 

และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพท่ีดี (ไม่ช ารุด) 
 
 
 

DAY วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เช้า กลางวัน ค ่า 

1 
เจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม   
นดัหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ชัว่โมงล่วงหนา้ก่อนเคร่ืองออก 

- - - 
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กรณีผูโ้ดยสาร ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารไม่ไดม้าเช็กอิน และไม่ไดท้ าการยกเลิกการจองก่อนเวลาปิดเคาน์เตอร์เช็กอิน 
หรือไม่ไดม้าขึ้นเคร่ืองหลงัจากเช็กอินเรียบร้อยแลว้ สายการบินอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกบัผูโ้ดยสาร 

ค ่า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  K  Jin Air (LJ) หมายเลข  6 

“ พาสปรอตตัวจริงและบัตรประชาชนตัวจริงถือติดตัวมาในวันเดินทางด้วยนะคะ ” 
หัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับอ านวยความสะดวก 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพ่ือการท่องเท่ียว  เป็น
อ ำนำจของเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกำหลีในกำรพิจำรณำและอนุญำตให้เดินทำงออกจำก
ประเทศไทย หรือ ใหพ้  ำนกัอยูใ่นประเทศกำหลีใตเ้พื่อกำรท่องเท่ียว ทำงผูจ้ดัไม่มีอ ำนำจและไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารเคร่ืองบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ 
กรุณำเลือกซ้ือบตัรโดยสำรประเภทท่ีสำมำรถเล่ือนวนัและเวลำเดินทำงได ้

ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหำเท่ียวบินล่ำชำ้หรือกำรเปล่ียนแปลงเวลำของเท่ียวบินหรือกำรเปลี่ยนแปลงวนัเดินทำง 
 

ขอ้แนะน า 
• หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 
• ห้ามน าผลไมแ้ละเน้ือสัตวท์ุกชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
• เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกขึ้นลงห้องดว้ยตวัท่าน

เอง เพ่ือป้องกนัหลายกรณีท่ีอาจเกิดขึ้นได)้   
• กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากให้กบัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 
• ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหกัง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารท่ีแลกเปล่ียนเป็น

เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 

• สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ขึ้นเคร่ือง ”  กรุณารอท่ีประตูขึ้นเคร่ืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเคร่ืองออก 
• น าเส้ือแจ็คแก็ตติดตวัขึ้นเคร่ืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพื่อการพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (ส าหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออาการเมาเวลาจากการเปล่ียนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้มากท่ีสุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธ์ิท าให้นอนหลบั ไม่ด่ืม
สุราหรือของมึนเมา และด่ืมน ้ามากๆ) 

 
 
 
 
 
 

DAY วันที่สอง  สนามบนินานาชาติอนิชอน ประเทศเกาหลใีต้  -  กรุงโซล เช้า กลางวัน ค ่า 

2 เวลาท่ีเกาหลีใตเ้ร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง | เวลาบินประมาณ 5.30-6 ช.ม. - x - 

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน Jin Air (LJ) 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง 
Jin Air (LJ) LJ002 0105 0825 



 

โปรแกรมทัวร์เกาหล ีKNOCK KNOCK SEOUL EP.2 (LJ) 5วัน 3คืน – รหัสทวัร์ K0822313 

 (สายการบินไม่อนุญาตใหผู้โ้ดยสารน าอาหารขา้งนอกมารับประทานบนเคร่ือง) 
น ้าหนกักระเป๋าใตท้อ้งเคร่ือง 15 กิโลกรัม (1ช้ิน) ถือขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม 

 ท่านตอ้งสวมหนา้กากระหว่างนัง่โดยสารบนเคร่ืองบิน เพื่อความปลอดภยัของผูโ้ดยสารและลูกเรือ 
ทางสายการบินไม่อนุญาตให้สวมหนา้กากท่ีมีวาลว์หายใจ 

ICN Landing   ถึงสนำมบินนำนำชำติอินชอน  
ส าคัญโปรดอ่าน   หลงัจำกผำ่นกำรตรวจคนเขำ้
เมืองและศุลกำกรแลว้  ณ ขณะน้ี ท่ำนตอ้งท ำ
ก ำรตรวจ  RT-PCR ท่ี ป ระ เทศ เก ำห ลี  ซ่ึ ง

เป็นไปตำมนโยบำยและระเบียบกำรเขำ้ประเทศของเกำหลี 
โดยขั้ นตอน น้ี อำจใช้ เวลำในกำรรอผล  2 – 3  ชั่ วโมง
โดยประมำณ และมีค่ำใชจ่้ำยเพิ่มเติมประมำณท่ำนละ 80,000 
วอน ทั้ งน้ีอำจมีกำรเปล่ียนแปลงขึ้ นอยู่กับนโยบำยและ
ระเบียบกำรเขำ้ประเทศในช่วงนั้นๆ  

 รถ โค๊ ช รอ รับ ท่ ำน เพื่ อ ท่ อ ง เท่ี ย วต ำม
โปรแกรม  เพื่อให้รำยกำรท่องเท่ียวเป็นไป
ตำมก ำหนดกำร  ทางคณะทัวร์จะออกเดินทาง

จากสนามบินหลังเวลาเคร่ืองลงประมาณ 3 ช่ัวโมง ท่ำนท่ีติด
สัมภำษณ์ท่ีด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง  หำกท่ำนผ่ำนเข้ำเมือง
เรียบร้อย ท่ำนตอ้งเดินทำงไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และ
ไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเดินทำงจำกทำงผูจ้ดัได ้

อำหำรกลำงวนั 

เมนูชุดข้าวกล่องกลางวันเกาหลพีร้อมเคร่ืองด่ืมบ ารุงสุขภาพ บริการบนรถบัส 
หรือ เมนูชุดอาหารกลางวันเกาหลยีอดนิยม ตามสไตลข์องคนเกาหลี (เมนูประจ าวนัและตามฤดูกาล) 

เน่ืองจากตอ้งรอผลตรวจเช้ือ 2 – 3 ชัว่โมง ก่อนออกเท่ียวได ้
หลงัอาหารกลางวนั 

 
สุขสนุกสุดคุ้ม ! ปล่อยความแก่และเติมเต็มความสุข ท่ี สวนสนุกล๊อตเต้เวิลดิ์ รวมบัตร Free Pass Ticket เล่นเคร่ืองเล่นได้ไม่
จ ากัดรอบ  ท่ีดินแดนแห่งควำมสนุกหฤหรรษแ์ละไฮเทคเตม็รูปแบบที่สวนสนุกล็อตเตเ้วิลด ์(Lotte World Adventure) สวนสนุกในร่มท่ีใหญ่
ท่ีสุดในเกำหลี สนุกสนำนกบัเคร่ืองเล่นหลำกชนิดทั้งในร่มและกลำงแจง้ เอ็ดเวนเจอร์กบักำรผจญภยัต่ำงๆ กว่ำ 50 รำยกำรในสวนสนุก เช่น 
Camelot Carousel, Wild Wing, Wild Velley, Wild Jungle, The Adventure of Sindbad, The Conquistador, Flume Ride, The French 
Revolution, Jungle Adventure และ Pharaoh’s Fury ผจญภยัในโลกของซินแบต สุดยอดควำมเสียวกบัหอคอยไฮโดดรอป โรงหนังสำมมิติ  
ไวก้ิง บอลลูน โอแดเซแฟนตำซี เป็นตน้ หรือจะขำ้มสะพำนไปยงัเกำะมหัศจรรย ์Magic Island ท่ีเต็มไปดว้ยเกำะแห่งกำรคน้หำ ตั้งอยู่ใจกลำง



 

โปรแกรมทัวร์เกาหล ีKNOCK KNOCK SEOUL EP.2 (LJ) 5วัน 3คืน – รหัสทวัร์ K0822313 

ทะเลสำบ หรือจะนัง่รถรำงไฟฟ้ำ World Monorail ชมควำมงำมของสวนสนุกทั้งหมด  เกมส์กำรละเล่นต่ำงๆ  ร้ำนขำยอำหำรรูปแบบต่ำงๆ  ร้ำน
ขำยของท่ีระลึกเฉพำะของสวนสนุก (เกมส์ อำหำร เคร่ืองด่ืม ของท่ีระลึก ไม่รวมในค่ำทวัร์)   

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี Lotte World Folk Museum จดัแสดงเร่ืองรำวประวติัควำมเป็นมำ วิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม ของชน
ชำติเกำหลี  ของชนชำติเกำหลีตั้งแต่ยุคหินมำสู่ยคุสมยั ทั้งแพค็แจ กำยำซิลลำ และคูรยอยุครำชวงศโ์ครยอ  แต่ละยุคจะจดัแสดงไวใ้นแต่ละห้อง 
มรดกโลกในประเทศเกำหลีท่ีส ำคญั พระรำชวงัเคียงบก  รวมทั้งตลำดพ้ืนเมืองท่ีมีชีวิตจริงให้คุณไดสั้มผสักำรจบัจ่ำยซ้ือของ ร้ำนทำนขนม ร้ำน
ทำนอำหำร ร้ำนขำยของท่ีระลึกไวบ้ริกำรอีกดว้ย  

โปรดแจง้ไกดล์่วงหนำ้....หำกท่ำนตอ้งกำรซ้ือบตัรลิฟทข์ึ้นชมตึกท่ีสูงท่ีสุดในเกำหลี Lotte World Tower  (Seoul Sky)  ความ

สงู 123 ชั้น ( 554.5 เมตร หรือ 1,819 ฟุต) ซ่ึงไดติ้ดอยู่ใน Top 5 ตึกระฟ้ำท่ีสูงท่ีสุดในโลก!  มำพร้อมกบัคอนเซปต์ “ The Beauty and Pride of 
Korea "   และได้รับกำรบันทึกในสถิติโลก กินเนสส์ (Guinness World Records) 3 อย่ำงคือ Sky Deck ชั้น 118 เป็นหอชมวิวท่ีมีพ้ืนเป็น
กระจกท่ีสูงท่ีสุดในโลก  ลิฟท ์Sky Shuttle เป็นลิฟทโ์ดยสำรคู่ท่ีเร็วท่ีสุด ดว้ยควำมเร็ว 10 เมตร / วินำที และ Sky Shuttle ยงัเป็นลิฟทท่ี์ใชง้ำนใน
ระยะทำงท่ียำวนำนท่ีสุด อีกทั้งนวตักรรมไฮเทคลอ้ไปกบัวฒันธรรมเกำหลีตั้งแต่ทำงเขำ้ถึงทำงออก  (ไม่ไดร้วมบตัรขึ้นลิฟท์ Lotte Seoul Sky 
Tower ไวใ้นค่าทวัร์) 

อสิระอาหารค ่า ให้ทุกท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าในอาณาจักรล๊อตเต้เวิลดิ์ 

หลงัจบรำยกำรท่องเท่ียว  พำท่ำนเขำ้เช็คอินท่ีพกั 3 คืน 
ณ โรงแรม......กรุงโซล SkyPark Myeongdong (3+ดาวทั่วไปเกาหล)ี หรือเทียบเท่า 

 

DAY วันท่ีสาม   กรุงโซล เชา้ กลางวนั ค ่า 

3  x x - 

รับประทานอาหารเช้า ท่ี ห้องอาหารโรงแรม 

 
ศูนย์ผลติภัณฑ์ความงาม เคร่ืองส าอางเวชส าอาง ให้ท่ำนเลือกซ้ือคอสเมติกหลำกย่ีห้อคุณภำพท่ีผูห้ญิงชำวเกำหลีทั้งสำวทั้งไม่สำว ลว้นให้
ควำมส ำคญักบัเร่ืองผิวหนำ้ค่อนขำ้งมำก โดยเฉพำะในกลุ่มบ ำรุงผิวพ้ืนฐำน Skin Care และฟังค ำแนะน ำกำรดูแลผิวพรรณ จำกผูช้  ำนำญกำร 

ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง ซ่ึงผลิตจำกใบสนเขม็แดงในประเทศเกำหลี  เพื่อช่วยผูท่ี้มีปัญหำเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือดคลอเรสเตอรอลในเลือด
สูง ไขขอ้เส่ือม หรือ กำรไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ กว่ำจะมำท ำเป็นน ้ ำมนัสนสกดัได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมำณ 2.7 ก.ก.  
แนะน ำให้ทุกท่ำนเลือกซ้ือเป็นของฝำกสุขภำพเพ่ือตวัท่ำนเองและคนท่ีท่ำนรักหรือคนท่ีท่ำนเคำรพ  เพรำะเป็นสำรอำหำรธรรมชำติ ท่ีวิจยัจำก
โรงพยำบำลชั้นน ำในเกำหลีแลว้ว่ำ ไม่มีผลขำ้งเคียง 

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเล สถำนท่ีให้ควำมรู้และจดัแสดงนิทรรศกำรสำหร่ำยทะเลเกำหลีอย่ำงครบวงจร สำหร่ำยทะเลมีแหล่ง
เพำะเล้ียงอยู่บริเวณฝ่ังตะวนัตกของประเทศเกำหลี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีแดดแรง  คนเกำหลีจะน ำสำหร่ำยมำใช้ในชีวิตประจ ำวนั ตั้งแต่ น ำมำเป็น
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ส่วนประกอบอำหำร ขนมกินเล่น สกดัเป็นเคร่ืองบ ำรุง เคร่ืองส ำอำง และ อำหำรเสริม ซ่ึงไดรั้บกำรพิสูจน์ทำงวิทยำศำสตร์แลว้ว่ำสำหร่ำยทะเลมี

ประโยชน์ต่อสุขภำพและคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง  พิเศษ ! ไดลิ้้มลองสาหร่ายทะเลแปรรูปท่ีพร้อมทานไดเ้ลย และ ขอเชิญชวนท่าน
แต่งชุดพื้นเมืองเกาหลี “ ฮนับก ” พร้อมพร้อตต่างๆ เพื่อ ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัภาพถ่ายสามหรือส่ีมิติเก๋ไก๋กบัท่าแอคต้ิงตามไอ
เดีย เพื่อถ่ำยทอดควำมงำมและควำมอ่อนช้อยของวฒันธรรมเกำหลี เพรำะ ฮันบก เป็นเคร่ืองแต่งกำยประจ ำชำติเกำหลีท่ีท่ีสวมใส่ใน
ชีวิตประจ ำวนัเป็นเวลำพนัปีมำแลว้   ปัจจุบนัชุดประจ ำชำติฮนับก จะใชส้วมเฉพำะในโอกำสพิเศษต่ำง ๆ เช่น งำนมงคลสมรส วนัขึ้นปีใหม่ วนั
ขอบคุณพระเจำ้ 

อาหารกลางวนั 

ลิม้ลองบุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวป้ิงย่างแบบวัยรุ่นเกาหล ีทานได้ไม่อั้น 
บริกำรเน้ือหมู เน้ือววั เคร่ืองเคียงต่ำงๆ และ ขำ้วสวย 

หลงัอาหารกลางวนั 

ศูนย์ฮ๊อกเกต็นามู ตน้ไมฮ๊้อกเก็ตนำมูชนิดน้ีเจริญเติบโตในป่ำลึกบนภูเขำท่ีปรำศจำกมลภำวะและระดบัสูงเหนือน ้ ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ด
ของพนัธ์ุฮ๊อกเก็ตน้ี..ชำวเกำหลีรุ่นใหม่นิยมน ำมำรับประทำนเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอำดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท ำลำยจำกกำรด่ืม
แอลกอฮอล ์กำแฟ บุหร่ี สำรตกคำ้งจำกอำหำรและยำ 

ย่านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมร้านอาหารและร้านคาเฟ่ทีมน่ารักต่างๆ  ของวยัรุ่นชำวโสม มีสินคำ้เส้ือผำ้แฟชั่นแบรนด์เกำหลี, รองเทำ้, 
กระเป๋ำ, เคร่ืองส ำอำง, เคร่ืองประดบั, งำนศิลป์, ซีดีเพลง-หนงั และโปสเตอร์ดำรำท่ีก ำลงัฮอตฮิต หลำกหลำย ฯลฯ  บำงคร้ังยงัมีบรรดำศิลปินเพ่ือ

ชีวิตเปิดแสดงดนตรีย่อยๆ ให้ฟังให้ชมอีกด้วย ใครเป็นแฟนคลับแฮร่ี พอตเตอร์ อยากถ่ายรูปในโลกเวทมนต์ ไม่ตอ้งไปไกลถึง
องักฤษ เพราะ คาเฟ่ 943 King’s Cross สไตล์แฮร่ี ท่ียกมาเอาใจแฟนคลับแฮร่ีพอตเตอร์ถึงย่านฮงแดเลย    ตวัร้ำนจะมีทั้งหมด 4 
ชั้น มีมุมถ่ำยรูปเก๋ ๆ และพร็อพต่ำงๆ  ไม่ว่ำจะเป็นชุดคลุม หรือ ผำ้พนัคอของทั้ง 4 บำ้น พร้อมไมก้ำยสิทธ์ิ ใครเคยวำดฝันไวว่้ำอยำกอยูบ่ำ้นไหน 
ก็เลือกใส่ไดต้ำมใจชอบ (ค่าขนม เบเกอร์ร่ี เคร่ืองด่ืม เร่ิมท่ี ประมาณ 7,500 วอนขึน้ไป)  

ดิวตีฟ้รี  (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวต้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้างปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชิน
เซเก  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินคา้แบรนด์เกาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาว
จีน และชาวญ่ีปุ่ น   
เต็มอิ่ม “ เมียงดอง ถนนแฟช่ันของเกาหลี "  อิสระชอ้ปป้ิงบริเวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามว่า " ถนนแฟชัน่ของเกาหลี "  มี
ห้างบูติกหลากย่ีห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มีสไตล์ห้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเท้า ร้านท าผม ร้าน
เคร่ืองประดบั ร้านคอสเมติก  ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขนม  ปัจจุบนัยงัเป็นแหล่งรวมร้านอาหารขายบนรถเขน็ Food Truck ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม
ส าหรับคนรุ่นใหม่  ไม่ว่าจะเป็นของคาว ของหวาน หลากรูปแบบ ให้เราเลือกตดัสินเอง ว่าร้านไหนเด็ด ร้านไหนโดนใจ 

อสิระอาหารค ่า ณ ย่านช้อปป้ิงย่านเมียงดง เพ่ือความคุ้มค่าในการช้อปป้ิง 
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หลงัจบรายการท่องเที่ยว  พาท่านเข้าที่พกั ณ โรงแรม 
 

DAY วันทีส่ี่   อสิระท่องเท่ียวตามอธัยาศัย หรือ เหมารถเท่ียวกรุงโซล หรือ เลือก
ซ้ือ OPTIONAL TOUR 

เชา้ กลางวนั ค ่า 

4 x - - 

รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารโรงแรม 
 
 
  
 

 

 

 

   

  เช่าเหมารถเท่ียวกรุงโซล 1 วัน 7,990 บาท / คนั 
   อตัราค่าบริการรวม 

- บริกำรพำเที่ยวในกรุงโซล ไม่เกิน 10 ชม. 
- รวมรถ และคนขบัรถ 
- รวมค่ำน ้ำมนั ค่ำจอดรถ ค่ำทำงด่ว หรือค่ำผำ่นทำงพิเศษ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
- ค่ำล่วงเวลำ ชัว่โมงละ 800 บำท 
- ค่ำบริกำรรับ-ส่ง นอกเวลำท ำกำร (ก่อนเวลำ 05.00 น.  
และ หลงัเวลำ 22.00 น.) ชัว่โมงละ 800 บำท 

- นอกเหนือเส้นทำงท่ีไดก้ ำหนด และตกลงกนัไว ้

  จองล่วงหนา้และช าระเตม็จ านวนอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
(*ไม่มีไกด์ และคนขบัรถพูดภาษาไทยไม่ได้*) 

 
 

                                                                               ทัวร์นอกเมืองเพิม่ Optional Tour 0800-1830 น. ราคาท่านละ (บาท)  

Chuncheon Nami Tour 

การันตี 4 ท่านเดินทาง 
(ทัวร์จอยหรือส่วนตัว) 

รวมรถ+ไกด+์บตัรเขา้ชมสถานท่ี+อาหารกลางวนั 1 ม้ือ 
จองล่วงหนา้และช าระเตม็จ านวนอย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 

10 ท่านขึ้นไป  08 ท่าน 06 ท่าน 04 ท่าน 
3,490 3,890 4,090 5,190 

อสิระท่องเที่ยวตามอธัยาศัย (ไม่มีไกด์ รถ และ อาหารบริการ) 
หรือ เหมารถเท่ียวกรุงโซล หรือ เลือกซ้ือทัวร์นอกเมืองเพิม่ Optional Tour 
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เกาะนามิ นัง่เรือเฟอร์ร่ีท่ีท่ำเรือขำ้มฟำกไปยงัเกำะนำมิ (Nami) สถำนท่ีโรแมนติกอีกแห่งหน่ึงส ำหรับคู่รักคู่หนุ่มสำว ครอบครัว เพื่อนๆ เกำะนำ
มิมีรูปร่ำงเหมือนใบไมท่ี้ลอยอยู่  ณ ท่ีแห่งน้ี ท่ำนสำมำรถเช่ำจกัรยำนหรือมอเตอร์ไบท์เท่ียวรอบเกำะ เดินเล่นชมสวนเกำหลี คำรำวะสุสำนนำย
พลนำมิ  เดินผำ่นกลำงแมกไมแ้ห่งสวนสนท่ีสูงเสียดฟ้ำเพ่ือสุขภำพ ผำ่นดงตน้สน ดอกสน ตน้เกำลดั เลือกนัง่ท่ีมำ้นัง่ขำ้งชำยฝ่ังเพ่ือชมบรรยำกำศ
โรแมนติกใตเ้งำไม ้มองดูพนัธ์ุสัตวต์่ำงๆ  เช่นนกกระจอกเทศ กระต่ำย กระรอก เป็ด กวำง ไดเ้วลำสมควร นัง่เรือกลบัมำยงัฝ่ัง 

อาหารกลางวนั 

ลิม้ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “ 
หรือไก่บำร์บีคิวผดัซอสเกำหลีอำหำรเล่ืองช่ือของเมืองชุนชอนหรือไก่บำร์บีคิวผดัซอสเกำหลี  

หลงัอาหารกลางวนั 
โซยังกังสกายวอล์ค เป็นหอสังเกตกำรณ์ท่ีตั้งอยู่ในทะเลสำบอึยอมัโฮ ของสำยน ้ ำโซยงั ซ่ึงตั้งอยู่ทำงทิศตะวนัตกของเมือง “ชุนชอน” “เมือง
แห่งภูเขำ สำยน ้ ำ ทะเลสำบ”  เส้นทำงเดินท่ีประกอบดว้ยกระจกแกว้ใส มีควำมยำว 156 เมตร ท่ียำวท่ีสุดในเกำหลี#เมืองเวนิสเกำหลี รู้สึกต่ืนเตน้
ว่ำก ำลงัเดินอยูเ่หนือทะเลสำบ และ ในช่วงค ่ำคืนจะเปิดไฟลีดสลบัสีอยำ่งสวยงำมอีกดว้ย 

 
เยี่ยมชมสวนแห่งความสงบยามรุ่งอรุณท่ีมีช่ือเสียงระดับประเทศ  Garden of Morning Clam  สวนพฤกษำศำสตร์เกำหลีบนภูเขำ
ผืนงำมท่ีผสมผสำนระหว่ำงควำมงำมทำงศิลปะไปกบัควำมเป็นเกำหลีไดอ้ย่ำงกลมกลืน เหมำะมำกส ำหรับครอบครัว คู่รักหนุ่มสำว และผูท่ี้ชอบ
ถ่ำยภำพ สวนต่ำงๆ กว่ำ 20 แบบถูกจดัไวอ้ย่ำงเป็นสัดส่วน มีพรรณไม้ต่ำงๆ มำกว่ำ 5,000 ชนิด  รวมทั้งไมพ้นัธ์ุพ้ืนเมืองจำกเขำแพคดูซำน 
(Baekdusan) 300 ชนิด ท่ำนสำมำรถเพลิดเพลินกบัสวนบำ้นกลว้ยไม ้สวนดอกไมป่้ำนำนำชนิด สวนสน สวนป่ำหิมพำนต ์สวนดอกโรสออฟชำ
รอน   ซ่ึงถือเป็นดอกไมป้ระจ ำชำติของประเทศเกำหลี กำรตกแต่งสวนสไตล์เกำหลี นอกจำกนั้นยงัมีสวนบอนไซ ท่ีมีบอนไซอำยุกว่ำ1300 ปี 
พร้อมผ่อนคลำยดว้ยวิธีธรรมชำติบ ำบดักบัทำงเดินนวดเทำ้ ซ้ือผลิตภณัฑ์และของท่ีระลึกท่ีท ำจำกสมุนไพร เช่น น ้ ำมนัหอมระเหย ชำสุขภำพ  
เป็นต้น  และยงัมีเทศกำลดอกไม้ประจ ำฤดูกำล เช่น ฤดูใบไม้ผลิเทศกำลใบไม้ผลิ (Spring Garden Festival) ฤดูร้อนเทศกำลดอกกุหลำบ 
(Roses) ไฮเดรนเยีย (Hydrangea) กุหลำบแห่งชำรอน (Roses of Sharon)  ฤดูใบไมร่้วงเทศกำลดอกเบญจมำศ (Chrysanthemum) และใบไม้
เปล่ียนสี  และฤดูหนำวเทศกำลตกแต่งไฟ (Lighting Festival) 
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DAY วันที่ห้า  กรุงโซล – สนามบินนานาชาติอนิชอน – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั ค ่า 

5 เวลาท่ีไทยชา้กวา่เกาหลีใต ้2 ชัว่โมง | เวลาบินประมาณ 5.30-6 ช.ม. x x - 

รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารโรงแรม และ คืนห้องพกั 

 
ศูนย์โสมเกาหลี  ทุกท่ำนจะได้รู้จกัสมุนไพรโสมเกำหลีหรือรำชำแห่งมวลสมุนไพร  เพรำะเกำหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีกำรผลิตโสมเกำหลีท่ีมี
คุณภำพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซ่ึงใครใครท่ีไดม้ำเท่ียวก็จะช่ืนชอบหำซ้ือเป็นของฝำกเพรำะรำคำท่ีถูกว่ำเมืองไทยและคุณประโยชน์นำนัปกำร 
เช่น ช่วยเสริมควำมแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอำหำรและปอด ช่วยท ำให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก ำลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทำงกำรแพทย ์ช่วย
บ ำรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขำดเลือด เสริมประสิทธิภำพทำง เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 
พระราชวังชังดก สมบติัแห่งชำติท่ีถูกจดทะเบียนเป็นมรดกทำงวฒันธรรมของโลก ถูกกล่ำวขำนว่ำเป็นพระรำชวงัแบบอยำ่งทำงสถำปัตยกรรม
และวฒันธรรมทำงภูมิประเทศท่ีสวยงำมไร้ท่ีติในช่วงเวลำหลำยร้อยปีท่ีผ่ำนมำ โดยเฉพำะกษัตริยโ์กจอง ซ่ึงเป็นกษตัริยอ์งค์สุดท้ำยของ
รำชวงศ์โชซอน ซ่ึงต่อมำทรงถูกบังคับให้สละรำชสมบัติโดยญ่ีปุ่ นในปี ค .ศ. 1907 แต่พระองค์เองก็ทรงประทับอยู่ท่ีพระรำชวงัแห่งน้ีจน
ส้ินพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919 (สวนลับบีวอน อุทยานพักผ่อนของเจ้าชายรัชทายาทในสมัยราชวงศ์โซซอน ซ่ึงไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์ ด้วยข้อจ ากัด
ของเวลาท่องเท่ียว และ การส ารองรอบเข้า)  (ในวนัจนัทร์ ซ่ึงเป็นวนัหยุดประจ ำสัปดำห์ของพระรำชวงั ขอปรับเปล่ียนไปเป็นพระรำชวงัเคียงบก 
หรือ พระรำชวงัอื่นๆ)  

นัง่รถผำ่นถนนสำยส ำคญัเช่นถนนใจกลำงเมือง “ เซจองโนะ “ 
นัง่รถผำ่นถนนสำยส ำคญัท่ีมีกำรเปิดปิดเป็นเวลำ-สถำนท่ีตั้งท ำเนียบและบลูเฮำทห์รือบำ้นประจ ำต ำแหน่งประธำนำธิบดี 

อาหารกลางวนั 
 

เมนูไก่พะโล้จิมทัค หรือ ไก่ต้มแห่งเมืองอนัดอง  อาหารจานน้ีถือเป็นอาหารพิเศษเมนูหน่ึง 
อุดมไปดว้ยโปรตีนจากไก่ วิตามิน แร่ธาตุต่างๆ จากสารพดัผกั และวุน้เส้นจนัทร์เกาหลี อาหารมีรสจดัจา้นเผด็ๆ ร้อนๆ  เคม็ๆ 

หลงัอาหารกลางวนั 
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เดินเล่นถ่ายรูปกันท่ี หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก ในอดีตเป็นท่ีตั้งของบำ้นชนชั้นยำงบำงในรำชวงศโ์ซซอน และยงัเป็นเขตพิเศษท่ีทำง
เทศบำลกรุงโซลอนุรักษไ์ว ้ มีบำ้นสไตลฮ์นันกต่ำงๆ ของลูกหลำนชำวยำงบำงอำศยัอยู่ หรือ ผูอ้นุรักษ์นิยม หรือ เศรษฐีรุ่นใหม่ท่ีชอบกล่ินอำย
ควำมเก่ำแก่  ภำยในจะเต็มไปด้วยตรอกซอกซอยจะเต็มไปด้วยสถำปัตยกรรมท่ีเก๋ไก๋ ตลอดจนรู้สีกถึงกล่ินอำยของควำมกลมกลืนระหว่ำง
ตะวนัตกและตะวนัออก อีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑ์แสดงงำนศิลปะ  ร้ำนอำหำร ร้ำนคำเฟ่  ร้ำนกำแฟ ร้ำนแกลลอร่ี ร้ำนแอนติก ร้ำนงำน
ศิลป์  ร้ำนCreative ร้ำนสินคำ้แฟชัน่งำนดีไซน์ท่ีมีควำมเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง  รวมทั้งศูนยว์ฒันธรรมแฝงตวัอยู ่โดยมกัดดัแปลงอำคำรเก่ำฮนั
นกให้มีควำมสมยัใหม่โดยกลมกลืนระหว่ำงควำมเป็นฮนันกและโมเดิร์น 

นมัสการวัดหลวงท่ีส าคัญท่ีสุดของประเทศ “ วัดโซเกซา  “  เป็นวดัศูนยก์ลำงของพุทธศำสนำนิกำยเซนท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในประเทศ
เกำหลี  วดัศูนยก์ลำงจดังำนเทศกำลโคมไฟทุกเดือนห้ำของทุกปี ตรงกบัวนัท่ี 8 เดือน 4 ของปีจนัทรคติ โดยพุทธศนิกชนทัว่เกำหลีและทัว่โลกจะ
ร่วมตวัและจดัเทศกำลขบวนแห่โคมไฟรูปดอกบวั  ภำยในโบสถก์ลำงจะเป็นท่ีประดิษฐำนขององคพ์ระสัมมำสัมพุทธเจำ้หรือองคพ์ระศกัยมุนีทั้ง
สำมโลก  พระช๊อกโกแล๊ต (พระท่ีชำวเกำหลีเช่ือเร่ือกำรขอพรลูก)  พระบรมสำรีริกำธำตุ  ตน้สนท่ีน ำมำจำกเมืองจีน ซ่ึงมีอำยุกว่ำ 700 ปี  ใกล ้ๆ 
กบัวดั มีร้ำนสังฆภณัฑม์ำกมำยตั้งอยู ่

 
ภูเขานัมซาน Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรูปคู่หอคอย N Tower เป็น 1 ใน 17 หอคอยเมือง
ท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล สถำนท่ีละครหนงัเกำหลีหรือหนงัไทยสไตลเ์กำหลีมำถ่ำยท ำกนั (ควำมเช่ือ: เตรียมแม่กุญ  

แจ ลูกกุญแจเพื่อไปลอ็คกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable ซ่ีงเช่ือกนัว่ำ ถำ้ใครขึ้นมำคลอ้งกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพ่ือน 

คู่พ่ีนอ้ง คู่มิตรนั้นจะมีควำมรักท่ีย ัง่ยืนหรือไม่มีใครมำพรำกจำกกนัได)้  (ค่ำบตัรลิฟทข์ึ้นสู่จุดชมวิวบนหอคอย ไม่รวมไวใ้นค่ำทวัร์) 
ไดเ้วลาสมควร ออกเดินทางสู่สนามบินอินชอน 

เดินทางกลบัประเทศไทย โดยสายการบิน Jin Air (LJ) 

สายการบิน BKK-ICN เวลาออก เวลาถึง 
Jin Air (LJ) LJ001 1955 2335 

 (สายการบินไม่อนุญาตใหผู้โ้ดยสารน าอาหารขา้งนอกมารับประทานบนเคร่ือง) 
น ้าหนกักระเป๋าใตท้อ้งเคร่ือง 15 กิโลกรัม (1ช้ิน) ถือขึ้นเคร่ือง 7 กิโลกรัม 

 ท่านตอ้งสวมหนา้กากระหว่างนัง่โดยสารบนเคร่ืองบิน เพื่อความปลอดภยัของผูโ้ดยสารและลูกเรือ 
ทางสายการบินไม่อนุญาตให้สวมหนา้กากท่ีมีวาลว์หายใจ 

ค ่ำ.....เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ 
รายการเดินทางคร้ังน้ีขอเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  เน่ืองจากสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน การจราจร ช่วงฤดูกาล ช่วงเทศกาลของ
เมืองต่างๆ  หรือเหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือการควบคุมเป็นตน้ บริษทัฯ จะปรับเปล่ียนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั บริษทัจะไม่
รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่นการ
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พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้  การบริการของรถประเภทน าเท่ียว คนขบัและเจา้หนา้ท่ีจะเป็นผูบ้ริหารเวลาของ
สถานท่ีต่างๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือไม่ขดัต่อกฏหมายแรงงาน เร่ืองจ านวนชัว่โมงเวลาการขบัรถ ไม่เกิน 6-12 ชัว่โมงต่อวนั 

ขอบคุณท่ีมาของภาพดีดีจาก Journey Korea พนัธมิตรสถานท่ีต่างๆ  
และจากการท่องเท่ียวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr ภาพทั้งหมดท่ีแสดงใชเ้พ่ือประกอบความเขา้ใจ 

 

Price & Conditions ราคาและเง่ือนไขต่างๆ 

หมายเหตุส าคญั  เพื่อให้ไดรั้บการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเท่ียว จึงขอประชาสัมพนัธ์และขอเรียนให้ลูกคา้ทุกท่านทราบว่า ทุกท่านตอ้งเขา้
เย่ียมชมร้านคา้สินคา้พ้ืนเมืองเกาหลีท่ีไดรั้บการจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฏหมายสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อรับฟังและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีช่ืนชอบเป็นเวลา 
60 นาทีต่อร้านคา้พ้ืนเมือง อาทิเช่น ศูนยโ์สมเกาหลี ศูนยน์ ้ามนัสน ศูนยฮ๊์อกเก็ตนามู ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง ร้านขนมพ้ืนเมือง เป็นตน้   

ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (หนงัสือเดินทางต่างชาติ + เพิ่ม 3,000บาท) 
ราคาเด็กทารก (อายุต ่ากว่า 24 เดือน ณ วันท่ีเดินทางไปและวันเดินทางกลบั) ราคาพเิศษ 5,500บาท* 

 *เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนัง่บนหน้าตกัของผูใ้หญ่ (คุณพ่อหรือคุณแม่) โดยอนุญาตให้เด็กทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และห้าม
มิให้น ารถเข็นเด็ก หรือท่ีนั่งส าหรับเด็กขึ้นบนเคร่ืองบิน จ านวนเด็กทารกต่อเท่ียวบินถูกจ ากดัไวเ้พ่ือความปลอดภยั และสายการบินสามารถ
ปฏิเสธการน าเด็กทารกเดินทางไปกบัทา่น ส่วนผูจ้ดั เราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง จดัห้องพกั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน+
1เด็กทารก   ทางทวัร์ไม่มีบริการอาหารเด็กทารก 

• ราคาส าหรับ 25 ท่านขึน้ไป | การันตี 15 ท่านเดินทางขึน้ไป มีหัวหน้าทัวร์ 
• หากต ่ากว่าก าหนด ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงราคา  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางเรา

ยนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค ์
• สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัท่ี 29.06.22 
• สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 

** โปรพเิศษเฉพาะจอยหน้าร้าน ตัดกรุ๊ปส่วนตัว เพิม่ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,000-5,000 บาท ** 
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยบุเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทาง
มีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้น
ความปลอดภยัเป็นตน้ )  โปรดเขา้ใจและรับทราบว่า  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 
ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนท าให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น ลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหัน ทางสายการบินเรียกท่ีนัง่
คืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัทดแทน ขอให้ลูกคา้ตระหนักดีว่า
เหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมัน่ว่าผูจ้ดัไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้น้ีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบั
บริษทัฯ  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงิน 

เด็ก 2-12 ปี :  หากต้องการพักห้องเดียวกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน จะไม่มีบริการเตียงเสริม 

ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้ห้บริการ  เพราะอาจไม่
อนุญาตให้ใชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ายา เขม็ฉีดยา เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอให้แจง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ   โดยทัว่ไป 

http://www.visitkorea.co.kr/
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-อายคุรรภไ์ม่ถึง 27 สัปดาห์ : ตอ้งลงนามยินยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เม่ือท าการเช็คอินเพือ่แสดงความ
ยินยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ตอ่สายการบิน 
-อายคุรรภใ์นช่วงสัปดาห์ท่ี 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยืนยนัสัปดาห์ท่ีตั้งครรภแ์ละก ากบัวนัท่ีไม่เกินสามสิบ (30) วนั
นบัจากเท่ียวบินขาออกท่ีก าหนดหรือเท่ียวบินขาเขา้ท่ีก าหนด  และตอ้งลงนามยินยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  
เม่ือท าการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายคุรรภต์ั้งแต่สัปดาห์ท่ี 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ 

ปกติผู้จัดจะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ  5-7 วัน  

ข้อมูลส าหรับผู้เดินทาง 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทยเล่มสีแดงทั่วไป หรือหนังสือเดินทางข้าราชการไทย ไม่ต้องย่ืนขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง ฟรีวีซ่าเดินทาง
ท่องเท่ียวในเกาหลีได ้90 วนั   หมายเหตุ: ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบในการเดินทางอออกนอกประเทศไทย 
2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหน้าว่างส าหรับประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) หนงัสือเดินทำงอยู่ใน
สภำพท่ีดี (ไม่ช ำรุด)  เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง   เน่ืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
3. ค่าวีซ่า ส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว หรือ ชาวต่างชาติ (บางประเทศ) ท่ีมี Visa และ Work Permit พ านักในประเทศไทย จะต้องจัดเตรียม
เอกสารเพื่อยื่นการขอวีซ่า ตามท่ีสถานทูตเกาหลีก าหนด  ผูจ้ดัจะเป็นผูช่้วยด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านาตอ้งช าระค่าใช้จ่ายวีซ่าและ
ค่าบริการต่างหาก (เจา้ของหนงัสือเดินทางจะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่า) ท่านอาจจะตอ้งแสดงตวัตนท่ีสถานทูต  สิทธ์ิ
การออกวีซ่าขึ้นอยูก่บัสถานทูตเท่านั้น   
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้น
การจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั้งหนา้เปล่ียนช่ือนามสกุล ถา้มี) ให้กบัทางผูจ้ดั 

 

 

Departure  กนัยายน 2022 (ท่ีนัง่จ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัพุธ 21 กนัยำยน 22 25 กนัยำยน 22 19,900 5,000  
 

อตัรา
ค่าบริการ
รวม   

ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ: 
1. ตั๋วเคร่ืองบินไปกลับช้ันประหยัด (ตั๋วหมู่คณะ) รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน ้ ามนั เส้นทาง กรุงเทพฯ – อินชอน 

– กรุงเทพฯ รวมน ้ าหนกัสัมภาระอยู่ท่ี 15 กิโลกรัม ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) และถือขึ้นเคร่ืองไดอี้ก Hand Carry 
ท่านละ 7 กก. ต่อ 1 ใบ  (ตามขนาดท่ีก าหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย 
(เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ ) *ตัว๋เคร่ืองบินไม่สามารถเปล่ียนเท่ียวบินไปหรือกลบั และเปล่ียนวนัเดินทางไป
หรือกลบั หำกผู้โดยสำรถูกปฎิเสธกำรออกนอกประเทศไทยหรือเข้ำประเทศปลำยทำง  จากเจ้าหน้าท่ีแรงงานไทยหรือ
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศปลายทาง ทางผูจ้ดั และทางสายการบินจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นทุกกรณี  ผู้โดยสำรอำจจะต้องรับผิดชอบค่ำปรับท่ีประเทศดังกล่ำวเรียกเกบ็  ผูโ้ดยสารตอ้ง
รอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่างหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน หรือ ตอ้งซ้ือตัว๋ใบใหม่  ทั้งน้ีแลว้แต่
ทางเจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดั ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้



 

โปรแกรมทัวร์เกาหล ีKNOCK KNOCK SEOUL EP.2 (LJ) 5วัน 3คืน – รหัสทวัร์ K0822313 

2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)  รวมอาหารเชา้ ณ โรงแรม (ทาง
โรงแรมอาจไม่มีบริการเตียงเสริม ส าหรับการพกั 3 ท่านต่อห้องอาจจะตอ้งช าระซ้ือเพ่ิมห้องเด่ียว) 
โรงแรมท่ีพักท่ีระบุในรายการ  อาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลท่องเที่ยวเกาหลี 
การจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ  เช่น  Korean Vacation, Trade Fair, Convention, Festival, 
Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม  ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในการจดัท่ีพกั

ตามความเหมาะสม  รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  และอาจมีสไตลก์ารตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกนั ห้องพกั
เด่ียว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่มาตราฐาน 1 เตียง)  
ห้องมีขนาดกะทดัรัด (บางแห่ง)  มีหรือไม่มีอ่างอาบน ้ า มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบ น ้ าด่ืมฟรีอยู่ในห้องพกัจะมี 1 หรือ 2 
ขวด ส่วนน ้าแร่ยี่ห้อและมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ  อาจมีบริการกาตม้น ้า+ชากาแฟฟรี  

3. อาหารเชา้ 3 ม้ือ + อาหารกลางวนั 3 ม้ือ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทางผูจ้ดัจะหลีกเล่ียงอาหารประเภทเน้ือววัเพ่ือส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษ
ตามรายการ โดยส่วนมากอาหารมกัจะเป็นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ  เกาหลีมีวฒันธรรมในการรับประทาน
อาหาร ซ่ึงจะนิยมอาหารชนิดเดียว มกัจะเป็นการทานแบบ คือ 1 ชุด 1 ท่าน หรือ 1 ชุด 2-4 ท่าน และมีเคร่ืองเคียงแบบต่างๆ 

การน าเคร่ืองด่ืมทั้งประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์เขา้ไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิด
ขวดเสมอ      ส าหรับท่านที่มีข้อจ ากัดทางด้านอาหารหรือศาสนา ท่านอาจตอ้งช าระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป 
ระหว่างม้ืออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารคณะให้เรียบร้อยก่อน จึงจะท าอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านไดใ้น
ภายหลงั     เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของ
เที่ยวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธ์ิใน
การเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   

4. ค่ารถน าเท่ียวตลอดเส้นทางตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (การบริการของรถบสัน าเท่ียวสามารถให้บริการวนัละ 6-12 ชัว่โมง โดย
หวัหนา้ทวัร์และคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้นๆ เป็นหลกั 
จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง หากใชเ้กินจากเวลา อาจจะตอ้งท า
การเปล่ียนรถใหม่และมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม โดยใชร้ถบสัคนัเดิมหรือท าการเปล่ียนรถใหม่ (หากมีการเปล่ียนรถใหม่ ลูกคา้อาจ
มีความจ าเป็นตอ้งรอรถใหม่มาสลบัเปล่ียน)   

5. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเที่ยวตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
6. ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน / หวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวคนไทย 
7. คอยดูแลอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
8. ประกนัอุบติัเหตุและสุขภาพการเดินทางท่องเท่ียว สูงกว่า พ.ร.บ การท่องเที่ยวก าหนด (กรมธรรมว์งเงินประกนั 1 ลา้นบาท 

ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท* รวมประกนัอาหารเป็นพิษ ตามเง่ือนไขของบริษทัฯ ประกนัวินาศภยัท่ีบริษทัฯ ท าไว ้ส าหรับ
ผูมี้อายุ 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุม้ครองเหลือ 50% อายุต ่ากว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุม้ครอง ไม่คุม้ครองโรค
ประจ าตวัหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกท าร้าย)   
*ค่ารักษาพยาบาล ตอ้งมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง)  

ราคา 1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์ รูม
เซอร์วิส มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าพาสปอร์ตต่างดา้ว เป็นตน้ 
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ค่าบริการ
ไม่รวม  
 

2. ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภยัทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

3. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) โดยช าระเพิ่มท่านละ 
1,000 บาท (ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี) (บริษัทด าเนินการให้) 

4. ค่าตรวจ RT-PCR ท่ีเกาหลีโดยช าระค่าบริการเพิ่มท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ณ วันเดินทาง ประมาณท่านละ 
80,000 วอน 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีออกใบเสร็จรับเงิน 
6. ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 

7. ค่าธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเท่ียวแก่ผู้ให้บริการ เช่น ทิปมคัคุเทศก์ท้องถ่ิน ทิปพนักงานขบัรถท้องถ่ิน 1,800 
บาท ต่อทริปต่อผู้เดินทาง  **โปรดช าระเตม็จ านวนเม่ือจองทวัร์** 
ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพงึพอใจของลูกค้า 

8. ค่าทดสอบ แบบ ATK ภายใน 24 ช่ัวโมงก่อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาอังกฤษ (กรุณา
ส่งใบรับรองให้ทางเจ้าหน้าท่ี ณ วันเดินทาง ก่อนเวลา 13.00 น. หากเกินเวลาท่ีก าหนดทางลูกค้าต้องลง Q-
Code ด้วยตนเอง หรือ ช าระค่าลง Q-Code นอกเวลา 300 บาท) 

9. ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวิตส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
10. ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ และ/หรืออาหารส าหรับมุสลิม 
11. ค่าสัมภาระท่ีหนกัเกินและ/หรือมีขนาดเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 
12. ค่าประกนัสุขภาพกรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเท่ียว / ค่ากกัตวั กรณีติดโควิค-19 ท่ีเกาหลี 
13. หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือสาธารณรัฐเกาหลี  มีการปรับเปล่ียนขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการกกัตวัเพ่ิมเติม และ/หรือ ขอ

เรียกตรวจโรคเพ่ิมเติม ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายส่วนเกิน 
 

เง่ือนไขใน
การจอง   

1. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ช าระค่าเงินมัดจ า ท่านละ15,000 บาทต่อท่าน ภายใน 1 
วันหรือภายใน 24 ช่ัวโมง  (หากจองภายใน 25 วนัเดินทาง หรือ หากจองช่วงเทศกาล วนัหยุด เช่าเหมาล า 
ภายใน 35 วนั ขอเก็บเตม็จ านวน)  

2. ช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 25 วนัล่วงหนา้ (ช่วงเทศกาล วนัหยดุ เช่าเหมาล า 35 วนัล่วงหนา้) 
3. กรุณาแจง้รายละเอียด  
     - ช่ือผูติ้ดต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล ์ไลน์ไอดี เป็นตน้) 
      - ช่ือนามสกุล + เบอร์มือถือ ของผูเ้ดินทางทุกท่าน (จ าเป็น)  + ส าเนาบตัรประชาชน + ส าเนาหนงัสือเดินทางพาสปอร์ต 
        + เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซีนป้องกนัโควิด 19  
      - ส่งรายละเอียดขอ้มูลทั้งหมดมาท่ีช่องทางท่ีเจา้หนา้ท่ีแจง้  
4. หากไม่ช าระ หรือ ช าระไม่ครบตามก าหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง

และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก เม่ือตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางผูจ้ดัจะถือว่าท่าน
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ไดย้อมรับในเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
5. เม่ือเจา้หน้าท่ีได้รับข้อมูลพร้อมเงินช าระแล้ว ทางเจา้หน้าท่ีจะจดัการน ารายช่ือพร้อมข้อมูลทั้งหมดไปท าการจองส่วน

เก่ียวขอ้งต่างๆ  (ไม่สามารถปรับเปล่ียนช่ือนามสกุลและผูเ้ดินทางได)้ 
การยกเลกิ
การจอง   
 

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ัน และ ซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดปลายทางเกาหลี จึงไม่มี
การคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดใด แต่สามารถเปล่ียนผูเ้ดินทางไดต้ามเง่ือนไขของสายการบิน
และผูจ้ดัทวัร์ปลายทางเกาหลี โดยการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ให้ทางเจา้หนา้ท่ีทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษรทางอีเมล์ ล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วนั ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าท่ีออกเอกสาร
เรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัช่วง
วนัเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นส าคญัดว้ย  

---กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริง* (ถา้มี)--- 
*ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน  โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 

การคืนเงินทุกกรณ ีผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งอีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีท าการของผูจ้ดัอยา่งใด
อย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการ
ช าระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ให้ครบถว้น   

 

ตั๋วเคร่ืองบินหมู่คณะ 

ในการส ารองที่นั่งและการใส่ช่ือในระบบส ารองที่นั่งสายการบนิ  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ ส่งรายละ
รายละเอียดท่ีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น ค าน าหน้าช่ือ ช่ือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพาสปรอต วนัหมดอาย ุ( โดยเซ็นตช่ื์อ
และเขียนยืนยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั 
และเกิดการออกช่ือนามสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ้่ายใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นทั้งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ้่ายเพื่อแกไ้ขตวัสะกดค าน าหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกุล หรือ การเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง 

ตั๋วเคร่ืองบินหมู่คณะ ไม่สามารถล๊อกท่ีนั่งได้ ที่นัง่ที่ได้ อาจจะไม่ได้นั่งติดกัน  
และ ไม่สามารถเลือกแถวท่ีนั่งบนเคร่ืองบินได้ ซ่ึงเป็นตามระบบสุ่ม ภายในเง่ือนไขของสายการบนิ 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนั
และเวลาการเดินทางได ้  ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง  

การเช็คอินตั๋วเดินทางท่ีเคาน์เตอร์สายการบิน  เง่ือนไข 

• เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชั่วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  
ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งด าเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่ว่าในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการ
เดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารท่ีท่านไดช้ าระไปแลว้  

• ไม่แสดงตนหรือยืนยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 
• ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางท่ีช ารุดไม่สมบูรณ์จดัว่าเป็นเอกสารท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
• ส าหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซ่ึงจ าเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจง้

เขา้แจง้ออก   หรือ  เอกสารดา้นการท างาน Work Permit 
• กระท าการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหม่ิน เหยียดหยาม

พนกังานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระท าหรือโดยวาจา 
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• หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรือขึ้นเคร่ืองบิน 
• หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการท่ีเป็นอนัตรายอย่างเห็นไดช้ัดในทาง

การแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเง่ือนไขทางการแพทยข์องท่าน
อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอ่ืน 
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ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวกบัเรา 

• จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพื่อการใชต้ัว๋เครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 250 USDต่อท่าน  (ก่อนซ้ือทัวร์ จะตอ้งแจง้ความประสงค์ท่ีเป็นจริง เพื่อทางผูจ้ัดจะไดค้ิด

ค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวอิสระ ท าหลงัจากท่ีรายการเสร็จสิ้ นในแต่ละ

วนัแลว้ ไม่เป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

• ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตัวบางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คน

พิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะตอ้งแจง้ เพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราค านึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสรา้งความสุขแก่คณะผู้

เดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การท่องเที่ยว  

• การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง   ดังน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพัก รถทัวร์ในแต่ละวนัท่ีได้

จดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการสรุปใหต้รงมาก

ท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

• ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพยส์ินหรืออย่าง

อื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอื่นๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรอืเสียหายของ

สัมภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา

สถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภัย  เป็นตน้  โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอ้จ ากดั

ความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ  ท่ีจะส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการ

ท่องเที่ยวทวัรบ์างรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ึก และ

ค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบว่า  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

• มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบั  

• ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการ

พิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การ

ถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

• ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นว่าผูโ้ดยสาร

ประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผูเ้ดินทางอื่นๆ หรือทรัพยส์ิน หรือขดัขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามค าชี้ แจงของ

เจา้หน้าท่ี (ตัวแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดังกล่าวด าเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยบั ยั้ง และปฏิเสธ

ใหบ้ริการ 

• การชอ้ปป้ิงการเลือกซื้ อของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลี ใต้ ซึ่งเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทยชื่น

ชอบ   โปรแกรมทวัรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซื้ อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวน

สิทธ์ิไม่รบัผิดชอบทุกการซื้ อของท่าน 

• กระเป๋าลูกคา้ต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้ อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า  เพราะสายการบินมี

ก าหนดการจ ากดัความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบัติเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น  ซึ่งลูกคา้ตอ้ง

เขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหน้าทวัร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเรื่องสมัภาระกระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผูร้ว่มเดินทางตกลงปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดินทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีสิ้นสุด 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่าน
เอง ทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุในรายการทัวร์ท้ังหมด** 
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**ลงทะเบียนนครบ 3 ขั้นตอนก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลใีต้** 
❖ ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) โดยช าระค่าธรรมการลงทะเบียนเพิม่ท่านละ 1,000 บาท  
❖ ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน Q-CODE  
❖ ขั้นตอนที่ 3 ลงทะเบียนตรวจ RT-PCR  ที่เกาหลีโดยช าระค่าบริการเพิม่ ท่านละ 80,000 วอน 

เตรียมพาสปรอตและรูปถ่าย เพ่ือลงระบบ K-ETA 
ตัวอย่างการแสกนหน้าส าเนาพาสปรอต ตัวอย่างการแสกนรูปถ่ายสีฉากหลังเป็นสีขาว 

  

อา้งอิงขอ้มูลภาพจาก  www.k-eta.go.kr 

ส าคัญท่ีสุด !!! จ าเป็นที่ต้องท าก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน  
ขั้นตอนท่ี 1 ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทางบริษัทด าเนินการลงทะเบียนให้ มีค่าธรรมเนียม

บริการ ท่านละ 1,000 บาท ผู้เดินทางน าส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียน K-ETA **  ท้ังนีจ้ะต้องท าการส่งข้อมูลข้อ 1-3 มาให้ทางบริษัทเพ่ือท า
การลงทะเบียน K-ETA อย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง (แนะน า) ถึงแม้ว่าระบบจะแจ้งว่าล่วงหน้า 24 ช่ัวโมง ** 

1. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกท่ีมีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟส์เป็นรูปภาพ (รูปถ่ายจากมือถือไม่สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งาน
คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้าว่างไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 

2. รูปถ่ายสีฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิว้ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน โดยสแกนไฟส์เป็นรูปภาพ หน้าตรง เปิดหน้าผาก  เปิด
ใบหู  ไม่สวมใส่เคร่ืองประดับ  ไม่ใส่เส้ือสีขาวถ่ายรูป  ไม่สวมแว่นตา 

3. น าส่งแบบสอบถามข้อมลูเพ่ือการกรอกลงทะเบียน K-ETA ตามความเป็นจริง และกรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด เป็นภาษาอังกฤษ 
 

หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดินทางมีลงทะเบียนอนุมติัในระบบ  K-ETA และยงัมีผลบงัคบัใช้ไดอ้ยู่ (ปกติ 2 ปี ทุกคร้ังท่ีเดินทางเขา้เกาหลี ตอ้งท าการ
เปล่ียนท่ีอยู่หรือจุดประสงคก์ารเขา้ โดยแกไ้ขในระบบ K-ETA ตรงแกไ้ขขอ้มูล )  หากท่านมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลเดิม เช่น ช่ือ นามสกุล เลขท่ี



 

โปรแกรมทัวร์เกาหล ีKNOCK KNOCK SEOUL EP.2 (LJ) 5วัน 3คืน – รหัสทวัร์ K0822313 

หนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ท่านจะตอ้งด าเนินการลงใหม่ในระบบ K-ETA ก่อนการเดินทาง พร้อมเสียค่าธรรมเนียม ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่าย
หรือค่าเสียหายใด หากท่านถูกปฎิเสธการออกบตัรโดยสารหรือการเขา้ประเทศเกาหลีใต ้

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับการย่ืนลงทะเบียน K-ETA ที่ท่านควรทราบ 
1. หลังจากท าการย่ืนลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผลการลงทะเบียนแบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี ้
        แบบที่ 1 Approved หมายถงึ ผ่านการลงทะเบียน (มอีายุการใช้งานได้ 2 ปี ไม่จ ากัดจ านวนคร้ัง โดยแต่ละคร้ังพ านกัได้ไม่เกิน 90 วัน) 
        แบบที่ 2 Not Approved or Disapproved หมายถึง ไม่ผ่านการลงทะเบียน ไม่สามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ประเทศต้นทาง  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน เน่ืองจากการพจิารณาเป็นไปตามเง่ือนไขหรือกฏหมายของ 
        ประเทศนั้นๆ โดยทางทีมเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้ตัดสินช้ีขาด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

 

วันเดินทาง ก่อนเดินทางไปเช็คอนิสนามบินสุวรรณภูมิ 
ขั้นตอนท่ี 2 ลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense)  

1. ผู้เดินทางจ าเป็นต้องตรวจยืนยันว่าไม่เป็นโรค COVID-19 ด้วยวิธี แบบ Antigen Test Kit (ATK) เป็นเวลาไม่เกิน 24 ชม. ก่อนเดินทาง
ถึงเกาหลี จากหน่วยงานที่รองรับเท่านั้น โดยในเอกสารใบรับรองผลการตรวจ (ภาษาอังกฤษ) ต้องระบุ ช่ือ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ท่ี
ตรงตามหน้าพาสปอร์ต (ห้ามผิดแม้แต่หนึ่งตัวอักษรหรือตัวเลข) ในการยืนยันผล โดยระบุว่า “NEGATIVE” หรือ “NOT 
DETECTED” เท่านั้น ถ้าเอกสารระบุว่า “INVALID” ไม่สามารถใช้ได้  และน ามาใช้ในการเช็คอินบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ เคาท์เตอร์
สายการบิน 

2. ผู้ท่ีเคยได้รับเช้ือ COVID-19 และหายจากโควิดแล้ว จะต้องมีเอกสารใบรับรองท่ีระบุผลว่าไม่พบเช้ือ COVID-19 และใบรับรองต้องมี
อายุไม่เกิน 6 เดือน (นับตั้งแต่วันท่ีออกจากโรงพยาบาลจนถึง ณ วันเดินทาง) โดยเอกสารต้องเป็นภาษาอังกฤษ 

**หากมีประวัตกิารตดิเช้ือโควิคและหายแล้ว โปรดแจ้งก่อนจอง เพ่ือเช็คเง่ือนไข* 

**ส่งใบรับรองให้ทางเจ้าหน้าที่ ณ วันเดินทาง ก่อนเวลา 13.00 น.** 
หากเกนิเวลาท่ีก าหนดทางลูกค้าต้องลง Q-Code ด้วยตนเอง หรือ ช าระค่าลง Q-Code นอกเวลา 300 บาท 

 

วันเดินทาง ถึงสนามบินอนิชอน 
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจ RT-PCR ที่เกาหลี เม่ือเดินทางถึงประเทศเกาหลี  

1. เม่ือเดินทางถึงประเทศเกาหลี ต้องท าการตรวจ ด้วยวิธี Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)  ที่สนามบิน
....ประเทศเกาหลี  โดยผลตรวจเป็นลบ จึงจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ (บริษัทบริการลงทะเบียนให้ท่าน โดยท่านช าระค่าบริการ
เพิม่เติม ท่านละ 80,000 วอน) 
 

หมายเหตุ  :   เง่ือนไขและข้อปฏบิัติเกี่ยวกับการกักตัวและการตรวจหาเช้ือโควิด-19 ของประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี สามารถปรับเปลี่ยน
ได้ตามสถานการณ์ ท้ังนีข้ึน้อยู่กบัหน่วยงานของแต่ละประเทศ ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ 



 

โปรแกรมทัวร์เกาหล ีKNOCK KNOCK SEOUL EP.2 (LJ) 5วัน 3คืน – รหัสทวัร์ K0822313 

แบบสอบถามขอ้มูลเพื่อการกรอกลงทะเบียน K-ETA 

ทุกท่านกรุณากรอกขอ้มูลทุกขอ้โดยละเอียดและเป็นจริง (ภาษาองักฤษ) 

ท่านเคยมีประวติั ท าผิดกฎหมายในเกาหลีมั้ยค่ะ  ถา้เคย ! โปรดอยา่สมคัรลงระบบทะเบียน K-ETA 

โปรดทราบ ! การลงทะเบียนของอนุมติัเขา้เกาหลีผ่านระบบ K-ETA เป็นเพียงแค่ตรวจสอบขอ้มลูเบื้ องตน้ในการขอเขา้เกาหลี 

ไม่ไดก้ารการนัตียืนยนัการเขา้ประเทศเกาหลีใตไ้ด ้100% ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของตม.เกาหลีเม่ือเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต ้

 

ท่านถือสญัชาติอื่นเพิ่มเติม นอกจากสญัชาติไทยหรือไม่          ใช่         ไม่ใช่  ถา้ใช ้โปรดระบุสญัชาติ ......................................... 

 

1. ชื่อ-นามสกุล (ปัจจุบนั พรอ้มค าน าหน้านาม) ตามหน้าหนังสือเดินทาง (ภาษาองักฤษ) 

............................................................................................................................................................................................................. 

2. วนั-เดือน-ปี เกิด ...................................................... 3.  เพศ             ชาย           หญิง 

4. สถานภาพ   โสด     สมรส         หยา่         หมา้ย          แยกกนัอยู ่         มีบุตรร่วมกนั 

5. เบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ (ไทย) ....................................................... *หากไมม่ีเบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ โปรดระบุเบอรม์ือถือท่ีสะดวก 

6. อีเมล.์........................................................................................... 

7. อาชีพปัจจุบนั โปรดระบุอาชีพอยา่งชดัเจน เช่น เจา้ของบริษัท ผูบ้ริหาร นักเรียน พนักงาน แม่บา้น เกษียณอายุ อาชีพอิสระ 

ศิลปิน ดารา นักรอ้ง เทรดเดอร ์กรรมการบริษัท ผูจ้ดัการ ขา้ราชการ ................................................................................... 

8. เงินเดือน โปรดเลือก        ต า่กวา่ 200$        200-700$        700-1,300$        1,300-2,100$         2,100$ 

9. ชื่อบริษัทท่ีท างาน โปรดระบุอยา่งชดัเจน .................................................................................................................................. 

10. เบอรโ์ทรท่ีท างาน (จ าเป็น) ………………….............................................. 

11. ขอ้มูลการเดินทางไปยงัประเทศเกาหลีใต ้             ไม่เคย           เคย ......................... ครั้ง 

จุดประสงคใ์นการเดินทางเพื่อ           ท่องเท่ียว         อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................................... 

12. ขอ้มูลการเดินทางไปยงัประเทศอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ประเทศเกาหลี ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา            ไม่เคย 

             เคย ..................... ครั้ง ประเทศ (กรณีหลายประเทศ) ประเทศท่ีเดินทางล่าสุด................................................... 

      จุดประสงคใ์นการเดินทางเพื่อ........................................................................................................................................ 

13. มีผูเ้ดินทางเขา้เกาหลีดว้ยหรือไม่             ไมม่ ี

             ม ีจ านวน............. ท่าน  โปรดระบุชื่อ-นามสกุล และ วนัเดือนปีเกิด (สูงสุด 9 ท่าน) 

 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

**ส าคัญ!! บริษัทฯ จะลงทะเบียนตามขอ้มูลและเอกสารท่ีผู ้เดินทางส่งมาและระบุแจง้เท่าน้ัน หากผูเ้ดินทางแจง้ขอ้มูลผิดพลาดหรือ

บิดเบือนจากขอ้เท็จจริง ถือเป็นเรื่องตอ้งหา้ม ซ่ึงอาจส่งผลต่อการลงโทษและการอนุมติัเดินทางเขา้เมือง ตามกฎหมายและระเบียบการของ

สาธารณรฐัเกาหลีใต ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิจะไม่รบัผิดชอบทุกกรณี 


