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ไฮไลท์โปรแกรม 
 บินตรงกรุงเทพฯ – อินชอน / อินชอน – กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์ปูซาน (BX) 

ฟรีน ้าหนกักระเป๋าขาไป – กลบั 15 กิโลกรัม / ถือขึ้นเคร่ือง 10 กิโลกรัม  

 พกัโรงแรมระดบัมาตราฐาน พร้อมอาหารเชา้ พกัโซล 2 คืน อนิชอน 1 คืน 
 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์China Town - สนุกสนานกบัการป่ันจกัรยาน Rail Bike – ตลาดพื้นเมืองซินโพ 
 หมู่บา้นโบราณอึนพยง – พระราชวงัชางด๊อกคุง – อิกซอนดง –  ชอ้ปป้ิง เมียงดง – Songdo park  
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วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรมท่ีพกั 

1 กรุงเทพฯ – อนิชอน X X X - 

2 
ไช่นา ทาวน์ – วัดจองดึนซา – ป่ันจักรยาน Rail bile 
ช้อปป้ิง ย่านฮงแด 

X ทักคาบิ บูโกกิ 
HOLIDAY INN 
EXPRESS HONGDEA 
หรือเทียบเท่า 

3 
หมู่บ้านโบราณ อนึพยอง – ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ – 
พระราชวังชางด๊อกคุง – อนิซอนดง – เมียงดง 

โรงแรม ไก่ตุ่นโสม BBQ 
HOLIDAY INN 
EXPRESS HONGDEA
หรือเทียบเท่า 

4 
ศูนย์โสม  – Duty Free – Song do park – ตลาด
พื้นเมือง ซินโพ 

โรงแรม คาลบี ้ จิมดัก 
INTERNATIONAL 
HOTEL YEONGJONG 
หรือเทียบเท่า 

5 
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – ช้อปป้ิงฮงแด – 
สนามบินอนิชอน 

อูด้ง X X  

(รายการอาหารอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

ขั้นตอนการเดินทางเข้าเกาหลใีต้ 1 เมษายน 2565 
1. กรอก K-ETA บริษทัฯ บริการกรอกให ้(ไม่รวมในค่าทวัร์ ราคา 790 THB) 
2. ใชผ้ลตรวจ ATK (24 ชัว่โมง ก่อนเดินทาง) ลูกคา้ตรวจเองท่ีไทย ค่าตรวจไม่รวมในค่าทวัร์ 
3. ลงทะเบียน Q-CODE เพื่อขอยกเวน้การกกัตวัท่ีเกาหลี ลงทะเบียน 24 ชัว่โมง ก่อนการเดินทาง  
4. หลงัไปถึงเกาหลีแลว้ ตอ้งตรวจ RT-PCR ท่ีสนามบินอินชอน (ค่าตรวจไม่รวมในค่าทวัร์ ราคา 80,000 WON) 
 

วันแรก      กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -  เกาหลใีต้ (สนามบินอนิชอน) 

22.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์  
สายการบินแอร์ปูซาน BX ลงประตูทางเขา้หมายเลข 8-9 โดยมีหวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ รอ
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกก่อนขึ้นเคร่ือง  

วันท่ีสอง     สนามบินอนิชอน – ไชน่า ทาวน์ – วัดจอนดึงซา – ป่ันจักรยาน Rail Bike – ช้อปป้ิง ฮงแด  

01.40 น.              บินลดัฟ้าสู่ ประเทศเกาหลใีต้ สายการบินแอร์ปูซาน BX เท่ียวบินท่ี BX748 
09.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต ้ 

** ตามเวลาทอ้งถ่ิน เร็วกวา่เมืองไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกใน
การนดัหมายเวลา น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและท าการตรวจ RT-PCR ตามนโนบายและระเบียบ
การเขา้ประเทศของเกาหลี  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น  
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น าท่านเยีย่ม ชมย่าน CHINATOWN ซ่ึงเคยเป็นถ่ินท่ีอยู่ของชาวจีนท่ีอพยพมายงัสิงคโปร์ ปัจจุบนัได้
กลายเป็นยา่นท่ีผสมผสานความเก่าและความใหม่เขา้ไวด้ว้ยกนัไดอ้ยา่งมีเสน่ห์ โดยมีทั้งวดัวาอารามท่ีมีคุณค่า
ทางประวติัศาสตร์ ร้านขายยาแผนโบราณท่ีน่าศึกษา ตั้งอยูติ่ดกบับาร์สมยัใหม่สุดฮิปและร้านแนวไลฟ์สไตลท่ี์
ก าลงัเป็นท่ีนิยม 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย น าท่านเยีย่มชมวดัจอนดึงซาวดัท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในเกาหลีถูกสร้างขึ้นในช่วงแรกของการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ใน ปี 381 เป็นศูนยร์วมประวติัศาสตร์เกาหลีกวา่ 1,500 ปี ผา่นการรุกรานและสงครามมากมายจนถึงปลาย
ศตวรรษท่ี 19 ชาวเมืองและนกัท่องเท่ียวจ านวนมากมาท่ีน่ีเพื่อพกัผ่อนและบ าบดัจิตใจดว้ยการท าสมาธิและ
สนทนาธรรมกบัพระภิกษุ 
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น าท่าน ป่ันจกัรยานบนทางรถไฟ RAIL BIKE ท่ีไม่ไดใ้ชแ้ลว้ ท่ีมกัจะมีท่ียโุรปส าหรับชมความงามของ
ธรรมชาติ ผา่นทุ่งหญา้, หุบเขา, ทะเลสาป  จะมีทั้งแบบท่ีนัง่ได ้2 คน และนัง่ได ้4 คน ช่วยกนัป่ัน เส้นทาง
ส่วนใหญ่จะเป็นทางราบเรียบ หรือลาดลงเลก็นอ้ยท าให้ป่ันไดง้่าย  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน   
 
 

 
 
 
บริการคาลบี ้หมูย่างเกาหล ี อาหารพื้นเมืองอนัเล่ืองช่ือ เน้ือหมูยา่งบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมขา้วสวย
และเคร่ืองเคียงต่างๆ น ้าจ้ิมเตา้เจ้ียวและซุปสาหร่าย 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  HOLIDAY INN EXPRESS SEOUL HONGDAE หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสาม   หมู่บ้านโบราณ อนึพยอง – ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ – พระราชวังชางด๊อกคุง – อนิซอนดง – เมียงดง  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 
 
 

 
 
 
 
น าท่านเยีย่มชม หมูบ้านโบราณฮึนพยอง เป็นอีกหน่ึงสัญลกัษณ์ของเกาหลีหมู่บา้นแห่งน้ีก็ยงัคงรักษาอาคาร
บา้นเรือนในสมยัโบราณ มีกล่ินอายของเกาหลีในยคุเก่าแก่ เหมาะส าหรับคนท่ีชอบสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
 
 

 
 
 
 
 
น าท่านสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหล ี เช่น  ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือกนัอยา่งเตม็ท่ี  

 
 
 
 
 
 
 
บ่าย น าท่านสู่ พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung)  เป็นหน่ึงในหา้พระราชวงัท่ีส าคญัท่ีสุดของเกาหลี สร้าง

ขึ้นในรัชสมยัของพระเจา้แทจงแห่งราชวงศโ์ชซ็อน เม่ือปี พ.ศ. 1948 ในสมยัก่อนใชเ้ป็นวงัหลวงของกษตัริย์

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1948
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ราชวงศโ์ชชอน ท่ีวา่ราชการฯ พระราชวงัชางด็อกกุง เป็นหน่ึงในพระราชวงัเก่าแก่ท่ีไดรั้บการยกยอ่งจาก
องคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเยีย่มชม ย่านอกิซอนดง มาจากช่ือสถานท่ีดั้งเดิม  ซ่ึงเป็นพื้นท่ีใจกลางของจงัหวดัฮนัซอง ในช่วง
ราชวงศโ์ชซอนค่ะ ยา่นอิกซอนดงก่อตั้งขึ้นเม่ือประมาณปี 1920 แมจ้ะเป็นยา่นท่ีดูเก่าแก่แต่ก็มีคาเฟ่ท่ีอินเท
รนด์และสวยงามมากมาย รวมถึงมีร้านอาหารอร่อย ๆ กระจายอยูเ่ตม็พื้นท่ีเลยล่ะค่ะ ในปัจจุบนัก็กลายเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวสุดฮอตฮิตของเหล่าวยัรุ่นเกาหลีไปแลว้เรียบร้อย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

น าท่านเดินไปยงัแหล่งชอ้ปใจกลางกรุงโซล "เมียงดง" (Myeong-Dong)แหล่งชอ้ปป้ิงอนัดบัตน้ๆท่ีขาช็
อปแหลกทั้งหลายรู้จกักนัเป็นอยา่งดี เพราะยา่นน้ีถือเป็นศูนยร์วมแฟชัน่ชั้นน าของหนุ่มสาวชาวโสมเลย
ก็วา่ได ้ หากอยากดูเทรนดก์ารแต่งตวั เคร่ืองส าอางคแ์บรนดเ์กาหลี ของก้ิฟชอ้ป รองเทา้ แฟชัน่ จะชม
เหล่าสาวหนา้เดง้ หรือจะมองหนุ่มหนา้ใส มาท่ีน่ีรับรองวา่ไม่ผิดหวงัแน่ค่ะ ถา้จะใหเ้ปรียบก็คลา้ยๆกบั
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ยา่นสยามของบา้นเรานัน่เอง รวมถึงอาหารสตรีทฟูดส์ ก็รวมตวัอยูท่ี่น่ีเช่นกนั และท่านสามารถเดินเล่น
อิสระ ฟรีไทม ์ไม่จ ากดัเวลา เพราะสามารถเดินกลบัโรงแรมท่ีพกัไดเ้องเลย สะดวกสบายมากๆ 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  HOLIDAY INN EXPRESS SEOUL HONGDAE หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีส่ี   ศูนย์โสม– Duty Free – SONGDO Park – ตลาดพื้นเมืองซินโพ  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านสู่  ศูนย์โสม ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จดัเป็นสมุนไพรท่ีคนนิยมใชก้นัมากท่ีสุด 
เพราะเช่ือวา่โสมสามารถรักษาโรคไดส้ารพดัโรค วงจรการเก็บเก่ียวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอาย ุ6 ปี ถือ
ไดว้า่เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ในสมยัโบราณโสมถือเป็นของล ้าคา้ยิง่กวา่ทอง โสมเกาหลีจึงจดัวา่เป็นสินคา้
ท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซ้ือโสมคุณภาพดีซ่ึงรัฐบาลรับรอง ใช้
บ ารุงร่างกายทั้งยงัเป็นของฝาก ซ่ึงโสมท่ีน้ีมีราคาถูกกวา่เมืองไทย 2 เท่า  

กลางวนั              บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
  

 
บริการ JIMDAK  จิมดกั เป็นเมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอนัดง จิมดกัน้ีส่วนใหญ่จะใชไ้ก่ทั้งตวั ผดัรวมกบั
วุน้เส้น มนัฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า เน้ือไก่ท่ีหมกัจนน่ิม ใหท้านอยา่งจุใจ เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ 

 
 

 
   

 

 
 

น าท่านชอ้ปป้ิงปลอดภาษี DUTY  FREE ร้านคา้ปลอดภาษีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโซล เป็นแหล่ง รวมสินคา้แบ
รนด์ดงักวา่ 250 แบรนด ์ทั้งเคร่ืองส าอางค,์ น ้าหอม, กระเป๋า, สินคา้แฟชัน่ต่างๆ เช่น CHANEL, GUCCI, 
LOUIS VUITTON, HERMES ไม่ไดมี้แค่เพียงสินคา้จากแบรนดต่์างประเทศเท่านั้น สินคา้แบรนดเ์กาหลี
ก็มีใหเ้ลือกหลากหลายไม่แพก้นั ราคาก็ถูกกวา่ร้านคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้ก็ถูกกวา่ในประเทศไทยดว้ย  
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น าท่านเยีย่มชม ยา่น SONGDO CENTRAL PARK เป็นสวนสาธารณะ ในบริเวณพื้นท่ีสีเขียวตรงกลาง ของ
ยา่นธุรกิจ สวนสาธารณะท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจ ในการสร้างจากเซนทรัลพาร์ค ในมหานครนิวยอร์ก ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา  สวนแห่งน้ีเปรียบเสมือน โอเอซิสธรรมชาติในเมือง ซ่ึงสร้างความผสมผสาน ระหวา่ง
เทคโนโลย ีและสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
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น าท่านเยี่ยมชม ตลาดพื้นเมือง ตลาดชินโพ  ท่ี มีอายุกว่า 100 ปี  พร้อมกับการเปิด ท่าเรืออินชอนฮัง 
(Incheonhung) เป็นท่ีตั้งของศูนยก์ลางการให้ขอ้มูลเก่ียวกับการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวยงัสามารถลองใส่
ชุดฮนับก (ชุดเกาหลีดั้งเดิม) และลองชิมทัก๊กงัจอง รสชาติเผด็ร้อน และ ยูนิ จาจงั (Yuni Jjajang) หรือ จาจงัม
ยอน –  บะหม่ีในซอสด า เหล่าน้ีเป็นอาหารท่ีขึ้นช่ือท่ีสุดของตลาดก็วา่ได ้

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั INTERNATIONAL HOTEL YEONGJONG หรือเทียบเท่า 
 
 

วันท่ีห้า      ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – ช้อปป้ิงฮงแด – สนามบินอินชอน 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตใน
ป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร 
เมลด็พนัธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ 
เพราะมีผลช่วยดูแลตบัใหแ้ข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจาการ
ด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
น าท่านชอ้ปป้ิง ฮงแด (HONGDAE) เป็นยา่นชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮงอิก (HONGIK 
UNIVERSITY) จึงเป็นศูนยร์วมเด็กวยัรุ่นและเด็กมหาวิทยาลยั เป็นอีกเส้นหน่ึงท่ีมีบรรยากาศโรแมนติก 
อีกทั้งยงัมีร้านกาแฟท่ีเป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอร่ี ร้านคา้จ าหน่ายสินคา้แฟชัน่ คลบั ตลาดศิลปะ และ
ร้านอาหารท่ีน่าสนใจในหมู่วยัรุ่นอาย ุ20-30 ปี ท่ีนิยมมาเดินเล่น ราคาของสินคา้และร้านอาหารต่างๆ ก็
ยงัไม่แพงอีกดว้ย ซ่ึงจะคึกคกัเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นตน้ไป เพราะร้านคา้แต่ละร้านจะทยอยเปิด
ใหบ้ริการ ของท่ีขายกนัเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินคา้แฟชัน่ เช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ของก๊ิฟชอ้ป 
เคร่ืองเขียน และท่ีเยอะไม่แพก้นัก็คือขนมต่างๆ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
เมนู จิมดัก ลกัษณะเป็นไก่ผดักบัวุน้เส้นและผกัในน ้าพะโล ้รสชาติเขม้ขน้ กลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมขา้ว
สวยร้อนๆ 
น าท่านสู่สนามบินอินชอน  

20.20 น.          เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ปูซาน BX โดยเท่ียวบินท่ี BX747 
                           บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
00.40 น.         ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*************************** 
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 (รายการอาหารอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 

ราคา/ท่านละ 

3-7 กนัยายน 2565 23,888.- 

10-14 กนัยายน 2565 18,888.- 

17-21 กนัยายน 2565 23,888.- 

24-28 กนัยายน 2565 23,888.- 

1-5  ตุลาคม 2565 24,888.- 

8-12 ตุลาคม 2565 24,888.- 

15-19 ตุลาคม 2565 24,888.- 

22-26 ตุลาคม 2565 24,888.- 

29 ต.ค.-2 พ.ย.65 24,888.- 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ  7,900.- 

 
** ไม่มีราคาเด็ก ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (INFANT) ท่านละ 9,900  บาท **  

** (ไม่มีที่น่ังบนเคร่ืองบิน)** 
**หากต้องการท ากรุ๊ปส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้** 

ส าคัญ  
- อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ( INFANT) ทั้งน้ีท่านสามารถให้
มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน  

- ถา้หากมีผูเ้ดินทางต ่ากว่า 20 คน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา  โดย
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

- กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท าการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กบันโยบายของโรงแรมนั้นๆ 
(บางโรงแรมใชเ้ตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสริมเตียง) 

- อัตรานี้เฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพิม่จากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)  
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ส าคัญ!! :  กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั้งจากที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน 

หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้ตามมา และ จะไม่สามารถคืน

เงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

หมายเหตุ :    ตามนโยบายการโปรโมทสินคา้พื้นเมืองของรัฐบาลเกาหลีร่วมกบัการท่องเท่ียวเกาหลี ในนามของร้านรัฐบาล 
จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ เพราะมีผลกบัราคาทวัร์  จึงอยากเรียนช้ีแจงลูกคา้ทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซ้ือหรือไม่ซ้ือขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั และถา้หากลูกคา้ไม่มีความ
ประสงค์จะเขา้ร้านรัฐบาล ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากท่านเป็นจ านวนเงิน 100 USD / 
ท่าน / ร้าน 

กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาท่ีสถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์ หมอ 
พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะท่ีต้องการให้เพิ่มสถานท่ีขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กบัเจ้าหน้าที่เพ่ือท า
ราคาให้ใหม่ทุกคร้ัง  
 
การลงทะเบียนเข้า-ออกประเทศเกาหลีและไทย 

1. เง่ือนไขการลงทะเบียน K-ETA (ควรเผ่ือเวลาในการพจิารณาอย่างน้อย 10 วัน) 
- กรณีจองทัวร์แล้ว หากลงทะเบียนไม่ผ่านจะรีฟันเงินคืนให้โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริง   

1.1.1 กรณีท่ีจองก่อน 30 วันก่อนการเดินทาง หากไม่ผ่าน  K-ETA หักค่ามัดจ าตั๋ว 2000 บาท และค่ากรอก 
K-TEA 500 บาท 

1.1.2 กรณีจองหลัง 30 วันก่อนการเดินทาง หากไม่ผ่าน หักค่ามัดจ าตั๋ว 5000 บาท และ ค่ากรอก K-ETA 
500 บาท 

- ทางบริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการลงทะเบียน ตามข้อมูลท่ีท่านให้มาเท่าน้ัน หากไม่ผ่านการอนุมัติ ไม่สามารถ
เรียกร้องเงินคืนได้ 

- การลงทะเบียน K-ETA เป็นส่วนนึงในการคัดกรองคนเข้า - ออกเกาหลีเท่านั้น ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจจะมีการคัด
กรองอีกคร้ัง การท า K-ETA ไม่ได้เป็นการการันตีว่าจะต้องผ่านด่าน หากไม่ผ่านด่าตรวจคนเข้าเมืองก็ไม่สามารถ
เรียกร้องเงินคืนได้ทุกกรณี 

- เอกสารท่ีต้องเตรียม คือ ส าเนาพาสสปอร์ตท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน รูปถ่ายพื้นหลงัสีขาว ขนาด 2 นิว้ 
ข้อมูลส่วนตัวท่ีต้องใช้ในการกรอกข้อมูล 

2. เง่ือนไขการลงทะเบียนยกเว้นการกกัตัว  
- ผู้ท่ีเดินทาง จะต้องได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้ : ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/ 

JOHNSON&JOHNSON ถึงจะได้รับการรองรับการละเว้นการกักตัว เม่ือถึงประเทศเกาหลี  โดยประเทศเกาหลี
รับรองวัคซีนไขว้ โดยการฉีดเข็มท่ี 2 ต้องไม่เกิน 180 วัน (ยกเว้น JOHNSON&JOHNSON เข็ม 1 ไม่เกิน 180 วัน) 
หากเป็นเข็มบูสเตอร์ ต้องก่อนเดินทาง 14 วัน 

- เอกสารท่ีต้องเตรียม คือ เอกสารแสดงการได้รับวัคซีนเป็นภาษาองักฤษที่เช่ือถือได้ เช่น วัคซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น 
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3. เง่ือนไขการลงทะเบียนตรวจโควิด 
- การตรวจ ATK ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกนิ 24 ช่ัวโมง ท่านต้องย่ืนผลให้กบัทางบริษัท กรณี

เป็นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพ่ือท าการย้ายวันเดินทาง หรือเกบ็เครดิตการ
เดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ท้ังนี้ขึน้อยู่กับนโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า (ไม่รวมในค่าทัวร์) ต้อง
มีใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

- การตรวจ RT-PCR ขาเข้าประเทศเกาหลี ทางบริษัทจะท าการทะเบียนจองให้ แต่ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง 
ประมาณ 80,000 วอน (ไม่รวมในค่าทัวร์) 

4. เง่ือนไข เพ่ือกลบัเข้าประเทศไทย  
- เอกสารท่ีต้องเตรียม คือ เอกสารแสดงการได้รับวัคซีน 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม  
- ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีน ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด UPGRADE ใชว้ีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปล่ียนแปลง
บตัรโดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
ค่าใชจ่้ายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง 

- กระเป๋าสัมภาระโดยน ้าหนกัไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
- รถรับส่งน าเท่ียวตามรายการ 
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในโปรแกรมท่องเท่ียว 
- หวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ใน

กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเตม็ ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกั ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ี
ท่านเดินทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าห้องพกัเด่ียวตามท่ีระบุ  

- ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500 ,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงิน
ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเง่ือนไขของบริษทัประกนัภยั ซ่ึงไม่รวมประกนัสุขภาพ 

 
อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 

- ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั(ถา้มี) และค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
- ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวิรัติ หรืออาหารส าหรับมุสลิม 
- ค่าวีซ่าส าหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถา้มี) โดยผูเ้ดินทางตอ้งท าการยืน่เองเท่านั้น 
- ค่าใชจ่้ายดา้นเอกสารส่วนตวั เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง วคัซีนพาสสปอร์ต เป็นตน้ 
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- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาชา้กวา่เวลานดัหมาย ท่านตอ้งออกค่าเดินทางดว้ยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
- ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถท าได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสายการบิน 

และ รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ท่ีใชบิ้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้  าหนด 
- ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีออกใบเสร็จรับเงิน 
- อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั ( INFANT) ทั้งน้ีท่านสามารถให้
มากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวนัเช็คอิน 

- ค่าตรวจ RT-PCR ท่ีสนามบินอนิชอน วันแรกที่ถึงเกาหล ี(ราคาประมาณ 80,000 วอน หรือประมาณ 2,800 บาทไทย) 
- การตรวจ ATK ขาออกจากประเทศไทย ตอ้งตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 24 ชั่วโมง ท่านตอ้งยื่นผลให้กับทางบริษทั 

กรณีเป็นบวกหรือติดโควิดตอ้งมีผลตรวจและใบรับรองแพทยใ์ช้ในการยืนยนั เพื่อท าการยา้ยวนัเดินทาง หรือเก็บ
เครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบันโยบายของสายการบินและบริษทัคู่คา้ และต้องมี
ใบรับรองผลการตรวจเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
 

เง่ือนไขการจอง 
- กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมช าระเงินมดัจ าคร้ังท่ี 1 ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 

1 วนัหลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาช าระเงินในวนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะ
ยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพีเรียด
เดิม ท่านจ าเป็นต้องท าจองเขา้มาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธ์ิไปตามระบบ 
ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเกบ็ค่าบริการ เต็มจ านวน เท่านั้น  

- หลงัไดรั้บการลงทะเบียน K-ETA ผา่นแลว้ กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลืออยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนออกเดินทาง หากท่าน
ไม่ช าระภายในระยะเวลาท่ีท่ีบริษทัก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธ์ิไม่
สามารถคืนเงินมดัจ าใหท้่านใดไม่วา่ส่วนในส่วนหน่ึงก็ตาม 

- กรณีลูกคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วนั ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
ค่าทวัร์เตม็จ านวน 100% 

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง *ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบั

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกก่อน 40 วนั* 
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- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั คืนเงิน 50%ของค่าทวัร์ หรือหกัค่าใชจ่้ายตามจริง เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม 
และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระแลว้ทั้งหมด  
- กรณีมีเหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเขา้ออกของแต่ละประเทศ หรือการ

ยกเลิกเท่ียวบินโดยสายการบิน บริษทัจะเก็บเป็นเครดิตหรือเล่ือนการเดินทางในพีเรียดถดัไปให้กบัลูกคา้ โดยยึดตาม
นโยบายของสายการบินและบริษทัแลนดต์่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วนั ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน
การเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัช่วงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
ส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

- กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลื่อนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองคร้ังแรก ตามจ านวนคร้ังท่ีเปล่ียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

- กรณีลงทะเบียน K-ETA ไม่ผ่าน จะรีฟันเงินคืนให้โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริง  
▪ กรณีท่ีจองก่อน 30 วันก่อนการเดินทาง หากไม่ผ่าน K-ETA หักค่ามัดจ าตั๋ว 2000 บาท และค่ากรอก 

K-TEA 500 บาท 
▪ กรณีจองหลัง 30 วันก่อนการเดินทาง หากไม่ผ่าน หักค่ามัดจ าตั๋ว 5000 บาท และ ค่ากรอก K-ETA 

500 บาท 


