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บินด ้วยสายการบิน JEJU (7C) : ขึ�นเครื�องที�ท ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) 

7C2206 BKK (สุวรรรภมูิ) – ICN (อินชอน) 01.00 – 08.40  
7C2203 ICN (อินชอน) – BKK (ส ุวรรณภูมิ) 20.05 – 23.59 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนักไม่เกิน �� ก.ก. (� ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื&องบินได้นํ�าหนักไม่เกิน * ก.ก. ** 
**ขอสงวนสิทธิ9 ในการเปลี�ยนแปลงไฟล ์ทบินและสายการบิน** 
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DAY 1 กรุงเทพฯ (ส ุวรรณภูมิ)             (-/-/-)  
22.00 คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั �น 4 เคาน์เตอร ์ สายการบิน JEJU โดยมเีจ้าหน้าที&ของบริษัทฯ 

คอยให้การต้อนรบั  
**กร ุณาเผื�อเวลาในการเดินทางมายงัสนามบินอย่างน้อย L ช ั �วโมง เนื�องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน**  

DAY 2 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - ท ่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - สวนจายู - เกาะนามิ      (-/L/D)  
01.00 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณร ัฐเกาหล ีใต้ โดย สายการบิน JEJU           
 เที&ยวบินที& 7C2206 

** สําหรับเที&ยวบินนี� ไม่ม ีบริการอาหารและเครื&องดื&มบนเครื&องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึ�น
เครื&องบิน ใช้เวลาบินประมาณ � ชั &วโมง ;< นาที **  

 **รวมน ํ�าหนักกระเป๋าส ําหรบัโหลดใต ้ท ้องเคร ื�องไม่เกิน UV ก.ก. (ชิ�น) และถือขึ�นเคร ื�องได ้ X ก.ก. 
**ขอสงวนสิทธิ9 ในการเปล ี�ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน** 

08.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรฐัเกาหลีใต ้  
** ตามเวลาท้องถิ&น เร็วกว่าเมอืงไทยประมาณ ; ชั &วโมง กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเพื&อความสะดวกในการนัดหมายเวลา ** 

สวนจายู(Jayu Park) แห่งเมืองอินชอน(Incheon)เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ใจกลาง เมืองอินชอนอยู่ที&
บริเวณภูเขาอุงบองซาน (Eungbongsan) มีชื&อที&มีความหมายว่า สวนแห่งอิสระภาพ ต ั �งแต่ปี �O�* ในช่วง
ส ิ�นสุดสงครามเกาหลี โดยมรูีปปั�นของ นายพล McArthur ที&มาร่วมรบในสงคราม ภายในสวนมบีรรยากาศร่มรื&น 
และมจุีดชมวิวเมอืงอินชอนที&สวยงาม มองเห็นทั �งตวัเมอืง ท่าเรือ และทะเล  

ผ ู้ที�เดินทาง จะต ้องได ้รบัวคัซีนดงัต ่อไปนี � : 
ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/JOHNSON&JOHNSON ถึงจะได้รบั
การรองรบัการละเว ้นการกกัตัว เมื�อถึงประเทศเกาหล ี  โดยประเทศเกาหล ีรบัรองวคัซีนไขว้ โดยการ
ฉีดเข็มที� k ต ้องไม่เกิน Ulm วนั (ยกเว ้น JOHNSON&JOHNSON เข็ม U ไม่เกิน Ulm วนั) หากเป็น
เข็มบูสเตอร ์ ต้องก่อนเดินทาง Un วนั 
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เที�ยง       ร ับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ู GAMJATANG 
นําท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ (NAMI ISLAND) เป็นแหล่งท่องเที&ยวที&มีชื&อเส ียงของประเทศเกาหลีใต้  มรูีปร่าง
เหมอืนใบไม้ลอยนํ�า เป็นเกาะกลางแม่นํ�าฮนั ซึ&งเกิดจากการสร้างเขื&อนช็องพย็อง โด่งดังจากซีรีส์เรื&องเพลงรักใน
สายลมหนาว (THE WINTER LOVE SONATA) ซึ&งใช้เกาะนามเิป็นสถานที&ถ่ายทํา เกาะนามไิด้ชื&อตามนายพล
นามิ ที&รับราชการตั �งแต่อายุ 17 ปี บิดาอยู่ในตระกูลสูงศักดิ a ส่วนมารดาเป็นเจ้าฟ้าหญิง เขานําทัพกวาดล้าง
จลาจลในพื�นที&ภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศได้ทั�งหมด และได้รบัตําแหน่งสูงเม ื&อยงัมอีายุเพยีง 
26 ปี แต่หลงัจากเปลี&ยนรัชกาลใหม่ เขาก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นกบฏ และถูกประหารชีวิตพร้อมกับมารดาและพวก
รวม 25 คน ต่อมาหลังผลัดเปลี&ยนรชักาลใหม่อีกครั �ง ได้มกีารพสิูจน์พบว่าข้อกล่าวหาทั �งหมดล้วนเป็นเท็จ เขา
จึงได้รับคืนยศถาบรรดาศักดิ aดังเดิม เกาะแห่งนี�มทิีวทศัน์ที&สวยงามไปด้วยต้นเกาลัดและทิวสนเรียงราย ในช่วง
ฤดูใบไม้ร่วงจะมเีทศกาลใบไม้เปลี&ยนส ี ใบไม้ต่างเปลี&ยนเป็นสแีดงสวยงาม และมสีุสานของนายพลนามี ซึ&งยงัคง
ตั �งอยู่ 
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คํ�า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ู DAKKALBI 

ที�พกั KOREA TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า  
 
DAY 3 วดัวาว ูจองซา - สวนสน ุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์รวมเครื�องสําอางแบนด์ดงัเกาหล ี – ย่านฮงแด   (B/-/D)  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

NAMI ISLAND 



14-03-23 

 วดัวาอ ูจองซา หรือเรียกอีกชื&อว่า วาวูจงซา (Wawoojongsa Temple) ตั �งอยู่ที&เมอืง ยงอิน จงัหวดั เคียงคิโด สร้าง

 เมื&อปี ค.ศ. �O*< โดยนักบวชแฮต๊อกเป็นวดันิกายหินยานจุดเด่นของวัดวาวูจองชา คือพระเศียรของพระพุทธรูป
 ขนาด มหึมา ซึ&งประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระนํ�าและบริเวณรอบสระนํ�าจะมพีระพุทธรูปองค์เล็กๆวาง เรียงรายอยู่

 โดยรอบ 

 
นําท่านเดินทางไปยัง สวนสน ุกเอเวอร ์แลนด์ (EVERLAND) เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที&ใหญ่ที&สุดของประเทศ
เกาหลีใต้ ต ั �งอยู่บนทําเลที&สวยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมอืงยงอิน ทางตอนใต้ของเมอืงโซล ได้รบัการขนานนามว่า
เป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ที&นี&ถูกออกแบบให้แตกต่างกันในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสัตว์ , GLOBAL FAIR , 
EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE แล ะEVER LAND SPEEDWAY 
นอกจากนี�ยงัมสีวนสี&ฤดู ซึ&งปลูกดอกไม้ประจําในแต่ละฤดูกาล และมกีารตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับบรรยากาศของ
เทศกาลนั�นๆ โดยมบีริษัทซมัซุง เป็นเจ้าของ ผู้บริหารจดัการสวนสนุกแห่งนี� ดงันั �นความยิ&งใหญ่ตระการตา และ 
ปลอดภยั ไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอน **โซนสวนนํ�าจะเปิดเฉพาะช่วงฤดูร้อน** 
  

 
เที�ยง   อิสระอาหารกลางวนั ณ สวนสน ุกเอเวอร ์แลนด ์ เพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยว  
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นําท่านชมผลิตภัณฑ์เวชสําอางจาก ศูนย์รวมเครื�อ งส ําอางแบรนด์ด ังเกาหล ี (COSMETIC 

GALLERY) เช่น WATER DROP (ครีมนํ�าแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมอืกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ์) 

, ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภณัฑ์จากสมุนไพร ว่านหางจระเข้) เป็นต้น 

 ย่านฮงแด เป็นย่านช้อปปิ�งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลยัฮงอิก(HONGIK UNIVERSITY) จึงเป็นศูนย์รวมเด็ก
วยัรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ&งที&มบีรรยากาศโรแมนติก อีกทั �งยงัมร้ีานกาแฟที&เป็นเอกลกัษณ์ แกลเลอ
รี& ร้านค้าจําหน่ายสนิค้าแฟชั &น คลบั ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที&น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ ;<-~< ปีที&นิยมมาเดิน
เล่น ราคาของสนิค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยงัไม่แพงอีกด้วย 

คํ�า รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมน ู BBQ 

ที�พกั   KOREA L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า 
DAY 4 ศูนย์โสมรฐับาล – ศูนย์สมนุไพรน ํ�าม ันสนเข็มแดง – พระราชวงัชางด็อกกงุ – ภูเขาน ัมซาน – หอคอยเอ ็น
 โซลทาวเวอร์ - ดิวต ี�ฟร ี - ย่านเมียงดง           (B/L/-)  
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เลือกซื�อสนิค้าจาก ศูนย์โสมแห่งรฐับาล (GINSENG) เหตุผลที&เรียกว่าศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุก

ชนิดที&นี&จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรฐับาล ได้รบัการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที&มอีายุ � 

ปี ซึ&งถือว่ามคุีณภาพดีที&สุดในโลก มีชื&อเสยีงที&สุด และ ศูนย์สมุนไพรน ํ�ามนัสนเขม็แดง (RED PINE) 
เป็นผลิตภณัฑ์ ที&สกัดจากน้ามนัสน มสีรรพคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลใน
ร่างกายได้เป็นอย่างดี 
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พระราชวงัชางด็อก (Changdeokgung Palace) ชางด็อกกุง เป็นพระราชวังลําดับที&สอง ซึ&งถูกสร้างขึ�นต่อจาก 
พระราชวงัเคียงบก  การก่อสร้างเริ&มขึ�นในปี ค. ศ. ��<� และแล้วเสร็จในปี ค.ศ. ���; ในรชัสมยัของกษัตริย์แทจง 
พระราชวังแห่งนี�ม ีความสําคัญในการเป็น ที&พํานักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ ในสมัยราชวงศ์โชซอน 
พระราชวังมีชื�อเรียกซึ� งมีความหมาย ในภาษาองักฤษว่า “วังแห่งการไตร่ตรองคุณธรรม” โดยพระราชวงัยงัเป็นที� รู้จัก

กันในนาม “พระราชวังตะวันออก” หนึ� งในสถานที�ที�มีชื�อเสียงที�สุด ของพระราชวังคือ สวนลับ หรือสวนต้องห้าม 

หรือฮูวอน  

เที�ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัาคาร เมน ู  BULGOGI 
เดินทางไปยัง ภูเขาน ําซาน เป็นที&ต ั �งของ หอคอยเอ ็น โซลทาวเวอร ์ (N SEOUL TOWER)  1 ใน 18 หอคอย
เมอืงที&สูงที&สุดในโลก มคีวามสูงถึง 480 เมตร เหนือระดบันํ�าทะเล ท่านสามารถชมทศันียภาพของกรุงโซลจากยอด
โซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกกัซนั และถ้าหนัไปยงัทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไป
ถึงแม่นํ�าฮนักัง เป็นอีกหนึ&งสถานที& ที&สุดแสนจะโรแมนติก และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที&นี&ยงัคงได้รับความนิยมเสมอมา 
เพราะเป็นสถานที&คล้องกุญแจคู่รักที&ยอดนิยมของนักท่องเที&ยว และชาวเกาหลี โดยมคีวามเชื&อว่าหากได้มาคล้อง
กุญแจด้วยกันที&นี& และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําให้รักกันมั &นคง ยนืยาว ตราบนานเท่านาน ** ยงัไม่รวมค่า ขึ�นลิฟต์ 
และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รักสําหรับคล้อง ท่านสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได้ **  **ราคารวมค่าขึ�น 
SUTTLE BUS แล้ว** 
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 ดิวตี� ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีที&ใหญ่ที&สุดในโซล ให้ได้ช็อปปิ�งสนิค้าแบรนด์เนมชั �นนํา
แบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครื&องสําอาง , กระเป๋า , กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็น
โทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื�อได้อย่างเต็มที& เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังกว่า 250 แบรนด์ ท ั�ง
เครื&องสําอาง , นํ� าหอม , กระเป๋า , ส ินค้าแฟชั &นต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , 
LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป็นต้น ไม่ได้มแีค่เพยีง
สนิค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านั �น สนิค้าแบรนด์เกาหลีก็มใีห้เลือกหลากหลายไม่แพ้กนั ราคาก็ถูกกว่า 

ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมอืนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมยีงดงได้ชื&อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั &นแบ
รนด์เกาหลีชั �นนํา ซึ&งในแต่ละว ันจะ มีว ัยรุ่นเกาหลีมาเดินช็อปปิ�งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื�อสนิค้าได้
อย่างหลากหลายทั �งเส ื�อผ้า , รองเท้า , กระเป๋า , เครื&องสําอางซึ&งเป็นที&รู้จ ักอย่างดีของคนไทย เช่นLANEIGE , 
ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็นต้น เครื&องประดับ , ซีดีเพลง 
, วีซีดี , ดีวีดีหนังและซีรีย์ที&ฮิตตลอด จนไปถึงของที&ระลึกที&มรูีปดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยู่ในสนิค้า อีกทั�ง
ยงัมร้ีานกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิ�มลองไอศกรีม ;,<<< วอน ที&สูงเกือบฟุตได้ที&นี�  
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คํ�า   อิสระอาหารค ํ�าย่านเมียงดง เพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยว  
ที�พกั KOREA L’ART HOTEL หรือเทียบเท่า 
 
DAY 5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน อเมทิส  – สวนสาธ ารณะยออิโด   - พิพิธภัณฑ์สาหร ่าย – ฮุนไดพ
 ร ีเม ี�ยม เอ้าท์เลท – ร้านละลายเงินวอน – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – กร ุงเทพฯ (ส ุวรรณภูมิ) 
  พิเศษ !! ให้ท่านได ้ทํากิมจิ และใส ่ชุดประจาํชาติเกาหลี “ ฮนับก”  (Hanbok)     (B/L/-) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เลือกซื�อสนิค้าจาก ศูนย์สมุนไพรเกาหล ี (HERB SHOP)  เป็นผลิตภณัฑ์ผลของฮ๊อกเก็ทนามู ที&เติบโตกลาง

ป่าดงดิบกว่า ;< ปี มสีรรพคุณช่วยกรองสารพษิในตับ เหมาะสําหรบัคนที&ทํางานหนัก ดื&มเหล้า นอนดึก หรือเป็น
ไวรสัตบัอกัเสบ ตบัแขง็ให้แขง็แรง ป้องกันโรคตบัแข็งไม่ถูกทําลายจากการดื&มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี& สารตกค้าง
จากอาหารและยา 
นําท่านเดินทางสู่ โรงงาน เจียระไน  พลอยสีม่วง อ เมทิส (Amethyst Factotory) แดน เกาหลีเป็นแดนของ 
พลอยสม่ีวง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมตีั �งแต่สม่ีวงอ่อนเย็นตา จนถึงสมี่วงเข้ม (ม่วงไวน์) มเีสน่ห์เย้ายวน
ใจ พลอยนี�จะสวยงามจบัตาเมื&อมาทําเป็นแหวน จี� ต่างหู และ สร้อยข้อมือ เป็นหินที&มีพลังในการบําบัดทั �งด้าน
ร่างกายและจิตใจของผู้สวมใส่ ขจดัความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนําโชค สามารถปกป้องคุ้มครองผู้
สวมใส่ได้  
สวนสาธารณะยออีโด  Yeouido นั�นเป็นเกาะเล็กๆ ที&ตั �งอยู่ในกรุงโซล ริมเเม่งนํ�าฮนั โดยมกีารพฒันาเกาะเเห่งนี�
ให้เป็นเกาะสมยัใหม่ที&มสํีานักงานเเละที&พกัอยู่หลายเเห่ง โดยมกีารจดัการสถานที&เป็นอย่างดีจนเป็นเกาะที&สวยงาม
เงยีบสงบเเละทนัสมัย คล้ายๆ กับโอไดบะ ที&โตเกียว เลยก็ว่าได้ นอกจากนี�เเล้วก็ยงัมสีถานที&ท่องเที&ยวที&น่าสนใจ
ตั �งอยู่ภายในเกาะนี�อีกหลายที&ด้วยกนั 
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นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณ ฑ์สาหร ่าย (Kimpap) จ ัดแสดงเรื&องราวต่างๆของการทําสาหร่ายและประวัติความ
เป็นมาต้นกําเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั �นตอนการผลิตสาหร่ายที&สดใหม่ทุกวนั ให้ท่านจะได้เลือกชิมผลิตภณัฑ์
ที&ทําจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิ�มลองและเลือกซื�อเหมาะแก่การนํามาเป็นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแห้ง , 
สาหร่ายย่าง  

พิเศษ !! ให้ท ่านได้ใส ่ชุดประจาํชาติเกาหล ี “ ฮนับก”  (Hanbok) เพื&อถ่ายรูปเป็นที&ระลึก  
เที�ยง   รบัประทานอาหาร เมน ู BIBIMBAP 

นําท่านเดินทางไปยงั ฮุนได พร ีเมี�ยม เอ ้าท ์เลท ช้อปปิ�งเอาท์เลต สนิค้าแบรนด์เนม
ใจกลางเมอืง ภายในมขีองช้อปต่างๆจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็น Prada, FERRAGAMO 
TOD’S, COACH, MCM, ADIDAS, NIKE เป็นต้น  ที&สําคัญ ราคาถูกกว่าช้อปด้าน
นอกอย่างตํ&าๆ ~<% 
นําท่านเดินทางสู่ ซุปเปอร ์มาร ์เก็ต หร ือ ร ้านละลายเงินวอน ให้ท่านได้เลือกซื�อช็อกโกแลต ผลิตภณัฑ์ของใบ
และรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื&องสําอางโสม 
เป็นต้น และยงัมหีมอนสุขภาพ ,  กิมจิ , เปเปโร (ป๊อกกี�เกาหลี) , ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) และ นมกล้วย เป็นต้น 

 ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณร ัฐเกาหลีใต ้ 
20.05    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน JEJU  เที&ยวบินที&  7C2203 
 **รวมน ํ�าหนักกระเป๋าส ําหรบัโหลดใต ้ท ้องเคร ื�องไม่เกิน UV ก.ก. (ชิ�น) และถือขึ�นเคร ื�องได ้ X ก.ก. 

**ขอสงวนสิทธิ9 ในการเปล ี�ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**  
23.59 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ  

 

 
** ไม่ม ีราคาเด ็ก ส ําหร ับเด็กอายุไม่ถึง k ปี ณ วนัเดินทางกลบั (INFANT) ทา่นละ Um,mmm บาท **  

** (ไม่ม ีที�น ั �งบนเคร ื�องบิน)** 
**หากต้องการทํากร ุ๊ปส ่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าที�ได้** 

 
 
ข้อส ําคญั  
 
- อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ&น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดินทาง � ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง ; ปี ณ วนัเดินทางกลับ (INFANT) ทั �งนี�ท่านสามารถให้
มากกว่านี�ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ aในการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ที&สนามบิน ในวนัเช็คอิน  

- ถ้าหากมผู้ีเดินทางตํ&ากว่า 25 คน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ aในการยกเลิกการเดินทางหร ือมีการเปล ี�ยนแปลงราคา 
โดยจะแจ้งให้ทราบล ่วงหน้า X วนัก ่อนการเดินทาง  

- กรณีพกั L ท ่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริมเต ียงให้เท ่านั �น การเสริมเตียงจะขึ�นอยู่กับนโยบายของโรงแรม
นั �นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง) 

วนัที�เดินทาง ราคาผ ู้ใหญ่ จอยแลนด์(ไม่ใช้ต ั �ว) พกัเดี�ยว 

kk – k� ม ีนาคม kV�� 21,999 15,999 5,500 

kL – kX ม ีนาคม kV�� 21,999 15,999 5,500 

kn – kl ม ีนาคม kV�� 21,999 15,999 5,500 

LU มี.ค. – mn เม.ย. �� 22,999 15,999 5,500 

m� – Um เมษายน kV�� 22,999 15,999 5,500 

m� – UL เมษายน kV�� 24,999 17,999 6,000 

Um – Un เมษายน kV�� 24,999 17,999 6,000 

km – kn เมษายน kV�� 22,999 15,999 5,500 

kU – kV เมษายน kV�� 22,999 15,999 5,500 
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- อตัรานี�เฉพาะน ักท่องเท ี�ยวที�ถือหน ังสือเดินทางไทยเท่านั �น กรณีถือหนังส ือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัท
ขอสงวน สิทธิ9 เร ียกเก็บค่าธ รรมเนี ยมเพิ�มจากราคาท ัวร ์ ท่านละ Umm USD. (เป็นเงินไทยประมาณ L,200 
บาท)  

ส ําคญั!! :  กรณีผู้เดินทางถกูปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั �งจากที�

ด ้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด ่านตรวจคนเข้าเม ืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ ิ9 ไม่รบัผิดชอบ

ค ่าใช้จ ่ายที�จะเกิดขึ�นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าท ัวร ์ที�ท ่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส ่วน ใด

ส ่วนหนึ�ง 

หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินค ้าพื�นเม ืองของรฐับาลเกาหลีร ่วมกบัการท่องเที�ยวเกาหลี ใน
นามของร้านรัฐบาล  ซึ�งจ ําเป็นต ้องระบุไว้ในโปรแกรมท ัวร์ เพราะมีผลก ับราคาทัวร์  จึง
อยากเรียนชี�แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร ้านร ัฐบาลทุกร้านจ ําเป็นต้องแวะชม จะซื�อหรือ ไม่ซื�อ
ขึ�นอยู่กับความพอใจของล ูกค ้าเป็นหลกั และถ้าหากลูกค้าไม่ม ีความประสงค์จะเข้าร ้าน
รฐับาล ขอสงวนสิทธ ิ9 ในการเรียกเก็บค่าใช้จ ่ายที�เกิดขึ�นจากท่านเป็นจาํนวนเงิน Umm USD / 
ท่าน / ร้าน 

กรณีต้องการตดักรุ๊ปส่วนตวั กรุ๊ปเหมาที�สถานะผู้เดินทางเป็น เด ็กน ักเร ียน น ักศ ึกษา ครู  ธ ุรกิจขาย
ตรงเครื�องสําอางค์ หมอ พยาบาล  ชาวต ่างชาติ หรือคณะที�ต้อ งการใ ห้เพิ�มสถานที�ขอดูงาน กรุณา
ติดต ่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอ ียด กบัเจ ้าหน้าที�เพื�อท ําราคาให้ใหม่ท ุกครั �ง  
 
การลงทะเบียนเข้า-ออกประเทศเกาหล ีและไทย 

1. เงื�อนไขการลงทะเบียน K-ETA (ควรเผ ื�อเวลาในการพิจารณาอย่างน้อย Um วนั) 
- ทางบริษัทฯ จะทําการลงทะเบียน K-ETA ให้ หลงัจากได้รบัเงินมดัจาํ หากลงทะเบียนไม่ผ ่านจะร ีฟันเ งินค ืน

ให้โดยหกัค ่าใช้จ ่ายตามจริง   
1.1.1 หากไม่ผ ่าน K-ETA หกัค ่ามดัจาํตั �ว UVmm บาท และค่ากรอก K-TEA Vmm บาท 
1.1.2 กรณีที�ล ูกค ้ามี K-ETA อยู่แล ้ว ทางบริษัทจะคืนค่าธรรมเนียม Lmm บาท/ท่าน 

- ทางบริษัทฯ เป็นเพียงต ัวแทนในการลงทะเบียน ตามข้อมูลที�ท่านให้มาเท่าน ั �น หากไม่ผ ่านการอน ุม ัติ ไม่
สามารถเรียกร ้องเงินค ืนได ้ 

- การลงทะเบียน K-ETA เป็นส่วนนึงในการคดักรองคนเข้า - ออกเกาหล ีเท ่านั �น ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจจะ
มีการคดักรองอีกคร ั �ง การทํา K-ETA ไม่ได ้เป็นการการนัต ีว่าจะต ้องผ ่านด่าน หากไม่ผ ่านด ่าตรวจค นเข้า
เมืองก็ไม่สามารถเร ียกร ้องเงินค ืนได้ท ุกกรณี 

- เอกสารที�ต้องเตรียม ค ือ ส ําเนาพาสสปอร ์ตที�ม ีอายุเหล ือมากกว่า � เด ือน รูปถ่ายพื�นหลงัสีขาว ขนาด k นิ�ว 
ข้อมูลส ่วนตัวที�ต ้องใช้ในการกรอกข้อมูล 

2. เงื�อนไขการลงทะเบียนยกเว ้นการกกัต ัว  
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- ผ ู้ที�เดินทาง จะต ้องได้รบัวคัซีนด ังต ่อไปนี� : ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/ 
JOHNSON&JOHNSON ถึงจะได ้ร ับการรองร ับการละเว ้นการกกัตัว เม ื�อ ถึงประเทศ เกาหล ี  โดยประเทศ
เกาหลีรบัรองวคัซีนไขว้ โดยการฉีดเข็มที� k ต ้องไม่เกิน Ulm วนั (ยกเว้น JOHNSON&JOHNSON เข็ม U ไม่
เกิน Ulm วนั) หากเป็นเข็มบูสเตอร ์ ต้องก่อนเดินทาง Un วนั 

- เอกสารที�ต้องเตรียม ค ือ เอกสารแสดงการได้รบัวคัซีนเป็นภาษาองักฤษที�เชื�อถือได้ เช่น วคัซีนพาสสปอร์ต  
เป็นต้น 

 
อตัราค่าบริการนี �รวม  
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื&องบิน (ต ั �ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั �นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี

สนามบินและค่าภาษีนํ� าม ันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) ห รือ 
เปลี&ยนแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเที&ยวใด เที&ยวหนึ&ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที&เป็นกรณีพเิศษ ทางบริษัทของสงวนสทิธิ aใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที&เกิดขึ�นกับผู้เดินทาง 

- กระเป๋าสมัภาระโดยนํ�าหนักไม่เกิน �� ก.ก. (� ชิ�น) และ ถือขึ�นเครื&องบินได้นํ�าหนักไม่เกิน * ก.ก.  
- รถรบัส่งนําเที&ยวตามรายการ 
- ค่าเข้าชมสถานที&ตามที&ระบุในโปรแกรมท่องเที&ยว 
- หวัหน้าทวัร์นําเที&ยวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหาร ตามรายการที&ระบุในโปรแกรมการเดินทาง 
- ค่าโรงแรมที&พกัระดับมาตรฐานตามรายการที&ระบุ (พกั ;-~ ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั ~ ท่านจะเป็นเตียงเสริม � ท่าน) 

ในกรณีมงีานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื&นๆ ที&ทําให้โรงแรมตามรายการที&ระบุเต็ม ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธิ aในการปรับเปลี&ยนโรงแรมที&พกั ไปเป็นเมอืงใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกค้าที&ไม่รู้จกักันมาก่อน 
เช่น กรณีที&ท่านเดินทาง � ท่าน จําเป็นต้องชําระค่าห้องพกัเดี&ยวตามที&ระบุ  

- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ �<<,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต 
วงเงนิท่านละ �,000,000 บาท  ตามเงื&อนไขของบริษัทประกันภยั ซึ�งไม่รวมประกนัสุขภาพ 

- ค ่าลงทะเบียน K-ETA (U คร ั �ง/ท ่าน) 
 
อตัราค่าบริการนี � ไม ่รวม 
- ค่ามนิิบาร์ในห้องพัก(ถ้าม)ี และค่าใช้จ่ายส่วนตวั นอกเหนือจากที&ระบุในรายการ 
- ค่าอาหารสําหรับท่านที&ทานเจ มงัสวิรตัิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม 
- ค่าวีซ่าสําหรบัพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้าม)ี โดยผู้เดินทางต้องทําการยื&นเองเท่านั �น 
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตวั เช่น ค่าทําหนังสอืเดินทาง วคัซีนพาสสปอร์ต เป็นต้น 
- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง 
- ค่าธรรมเนียมในกรณีที&กระเป๋าส ัมภาระที&มนีํ� าหนักเกินกว่าที&สายการบินนั �นๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  
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- ค่าธรรมเนียมการจองที&นั &งบนเครื&องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได้ ท ั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัสายการ
บิน และ รุ่นของเครื&องบินแต่ละไฟล์ทที&ใช้บิน ซึ&งอาจเปลี&ยนแปลงได้อยู่ที&สายการบินเป็นผู้กําหนด 

- ค่าภาษีนํ�ามนั ที&สายการบินเรียกเก็บเพิ&ม ภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตั �วเครื&องบินไปแล้ว 
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ที&จ่าย ~% 
- อตัรานี�ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิ&น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ 

ลูกค้า ผู้เดินทาง � ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง ; ปี ณ วนัเดินทางกลับ (INFANT) ทั �งนี�ท่านสามารถให้
มากกว่านี�ได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี� ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ aในการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ที&สนามบิน ในวนัเช็คอิน 

เงื�อนไขการจอง 
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย ~< วนั ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําครั �งที& � ท่านละ 10,000 บาท 

หลังจากส่งเอกสารยนืยนัการจอง ; วนั ตวัอย่างเช่น ท่านจองวนันี� กรุณาชําระเงินในวนัถัดไป ก่อนเวลา ��.<< น. 
เท่านั �น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที&กําหนด และหากท่านมคีวามประสงค์
จะต้องเดินทางในพเีรียดเดิม ท่านจําเป็นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั &นหมายถึงว่า กรณีที&มคิีวรอ (WAITING LIST) ก็จะ
ให้ส ิทธิ aไปตามระบบ ตามลําดับ เนื&องจากทุกพีเรียด เรามีที&นั &งราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว ้นโปรแกรมราคา
พิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ9 เร ียกเก็บค่าบริการ เต็มจาํนวน เท่านั �น  

- หลังได้รบัการลงทะเบียน K-ETA ผ่านแล้ว กรุณาชําระค่าทวัร์ส่วนที&เหลืออย่างน้อย ;< วนั ก่อนออกเดินทาง หาก
ท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที&ที&บริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสทิธิ aยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวน
สทิธิ aไม่สามารถคืนเงนิมดัจําให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ&งก็ตาม 

- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง �� วนั ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ aในการเรียก
เก็บค่าทวัร์เต็มจํานวน 100% 

 
เงื�อนไขการยกเลิก และ เปล ี�ยนแปลงการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั �งแต่ ~< วนัขึ�นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใช้จ่ายที&เกิดขึ�นจริง *ในกรณีที&วนัเดินทางตรงกับ

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน �< วนั* 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง ��-;O วนั คืนเงนิ �<%ของค่าทวัร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามดัจําต ั �วเครื&องบิน 

โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็นอื&นๆ 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า ��วนั ขอสงวนสทิธิ aไม่คืนเงินค่าทวัร์ที&ชําระแล้วทั �งหมด  
- กรณีมเีหตุยกเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผดิของบริษัททวัร์ เช่น มนีโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ

ยกเลิกเที&ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื&อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและบริษัทแลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถค ืนเงินได ้ทุกกรณี 

- กรณีต้องการเปลี&ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี&ยนชื&อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย ;< วนั ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลงัจากเจ้าหน้าที&ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ&ง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ aในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที&เกิดขึ�นจริงทั �งหมด ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กับช่วงพเีรียดวนัที&เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็น
สําคญัด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที&เป็นกรณีพเิศษ 
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- กรณีต้องการเปลี&ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื&อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ aในการหกัค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที&เกิดขึ�นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั �งแรก ตามจํานวนครั �งที&เปลี&ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั�งส ิ�น 

- กรณีลงทะเบียน K-ETA ไม่ผ่าน จะรีฟันเงินค ืนให้โดยหกัค่าใช้จ ่ายตามจริง  
� หากไม่ผ ่าน K-ETA หกัค ่ามดัจาํตั �ว UVmm บาท และค่ากรอก K-TEA Vmm บาท 
� กรณีที�ล ูกค ้ามี K-ETA อยู่แล ้ว ทางบริษัทจะคืนค่าธรรมเนียม Lmm บาท/ท่าน 
 

หมายเหตุ  
- กรณีที&ท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ต ั �วภายในประเทศ เช่น ต ั �วเครื&องบิน , ตั �วรถทวัร์ , ตั �วรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพื&อยนืยนักบัเจ้าหน้าที&ก่อนทุกครั �ง และควรจองบตัรโดยสารภายในที&สามารถเลื&อนวนัและเวลาเดินทางได้ 
เพราะมบีางกรณีที&สายการบินอาจมกีารปรบัเปลี&ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั �งนี�ขึ�นอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูม ิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านั �น ส ิ&งสําคัญ ท่านจําเป็นต้องมาถึง
สนามบินเพื&อเช็คอินก่อนเครื&องบิน อย่างน้อย ~ ชั &วโมง โดยในส่วนนี�หากเกิดความเสยีหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ a
ในการไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที&เกิดขึ�นใดๆทั�งส ิ�น   

- กรณีที&ออกบตัรโดยสาร (ตั �ว) เรียบร้อยแล้ว มรีายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ aในการรบัผ ิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ&ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสอืเดินทางให้ทางบริษัทเพื&อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร 

- หลังจากท่านชําระค่าทวัร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย ~ หรือ � วนั ก่อนออกเดินทาง 

- อตัราทวัร์นี� เป็นอตัราสําหรับบัตรโดยสารเครื&องบินแบบหมู่คณะ (ตั �วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื&อนไฟล์ท วนั ไป 
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั�น หากต้องการเปลี&ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที&เป็นกรณีพเิศษ 

- ทางบริษัทไม่มนีโยบายจดัคู่นอนให้กับลูกค้าที&ไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีที&ท่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้องชําระค่า
ห้องพกัเดี&ยวตามที&ระบุ 

- หนังสอืเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า � เดือน ณ วนักลับ  
- กรณีที&ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื�อสตัว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที&เป็นกรณีพเิศษ 
- บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าเส ียหายในเหตุการณ์ที&เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที&ยวบิน การล่าช้าของสายการ

บิน ภยัธรรมชาติ การเมอืง จราจล ประท้วง คําส ั &งของเจ้าหน้าที&รฐั และอื&นๆ ที&อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัท  

- เมื&อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ&ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสทิธิ a 
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งส ิ�น 

- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอํานาจในการตัดส ินใจหรือให้คําสญัญาใดๆ ทั �งส ิ�นแทน บริษัทฯ
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอีํานาจของบริษัทฯกํากบัเท่านั �นกรณีต้องการเปลี&ยนแปลงพเีรียดวนัเดินทาง (เลื&อน
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วนัเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ aในการหกัค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ที&เกิดขึ�นจริงสําหรบัการดําเนินการจอง
ครั�งแรก ตามจํานวนครั�งที&เปลี&ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั�งส ิ�น 

- บริษัทขอสงวนสทิธิ a ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดสิ&งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสทิธิ aใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ&งของไว้ที&โรงแรมและจําเป็นต้องส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามที&ท่าน
ต้องการ  

- ขอสงวนสทิธิ aการเก็บค่านํ�ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ&ม หากสายการบินมกีารปรบัขึ�นก่อนวนัเดินทาง  
- เนื&องจากการเดินทางท่องเที&ยวในครั�งนี� เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษัท

จึงขอสงวนสทิธิ a ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ&งที&ท่านไม่ต้องการได้รับบริการ 
หากระหว่างเดินทาง สถานที&ท่องเที&ยวใดที&ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ aใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ&งให้ท่าน เนื&องจากทางบริษัทได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั �งหมดแล้ว 

- หากมสีถานที& ร้านค้าที&ไมส่ามารถเปิดให้บริการได้ภายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลี&ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี�ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั หากกรณีที&จําเป็นจะต้อง
มค่ีาใช้จ่ายเพิ&ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
**เมื�อท ่านชําระเงินค ่าท ัวร์ให้กบัทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท ่านได ้ยอมรบัเง ื�อนไขข้อตกลงทั �งหมดนี�แล้ว** 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที�มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 
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แบบฟอรม์การลงทะเบียน K-ETA  
U .ชื�อ – นามสกลุ ตามหน้าหนังสือเดินทาง (ภาษาองักฤษเท่าน ั �น) 
.................................................................................................................................................................  

k. หน ังส ือเดินทาง (PASSPORT) ** ไฟล ์ JPG เท่าน ั �น **  //  ** หนังส ือเดินทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า � เด ือน ** // ** 
ร ูปภาพหนังส ือเดินทางต้องชดัไม่เบลอ สามารถมองเห็นข้อมูลครบถ้วน ** 

 

L. เบอร ์โทรศพัท์ที�สามารถติดต ่อได ้ ...................................................................................... (เบอร ์ของลูกค ้า) 

     อ ีเมลของลูกค้า ........................................................... (การลงทะเบียนจอง PCR ที�เกาหลีใช้เมล U เมล ต่อ U คน) 
n. แจ้งรายละเอ ียดข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศ  

เคยไปเกาหล ีหร ือไม่                 ไม่เคย               เคย    .................. คร ั �ง เดินทางเพื�อ .................................... 

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

เคยไปประเทศอื�นที�ไม่ใช่เกาหล ีหร ือไม่                 ไม่เคย               

         เคย    .................. คร ั �ง เดินทางเพื�อ ........................................................................................................ 

(เคย/ไม่เคย กร ุณาแจ้งรายละเอ ียดการเดินทาง – เดินทางไปประมาณกี�คร ั �งและเดินทางไปทาํอะไร) 

V. แจ้งอาชีพ ณ ปัจจุบนัของท่าน (กรณุาแจ้งข้อมูลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ั �น) 
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V.U อาชีพ ณ ปัจจุบนั ......................................................................................................................... 

V.k รายได้โดยประมาณ/เด ือน  ........................................................................................................... 

V.L ชื�อสถานที�ทาํงาน ณ ปัจจุบนัหรือชื�อของนายจ้าง 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

V.n เบอร์ติดต่อของสถานที�ทํางาน หร ือนายจ้าง ................................................................................. 

�. ผ ู้รว่มเดินทางของท่าน (กรณุาแจ้งข้อมูลเป็นภาษาองักฤษเทา่นั �น) 

ชื�อ-สกลุ......................................................................................วนัเด ือนปีเกิด(ค.ศ.)..................................................... 

เบอร ์ติดต่อของผู้ร ่วมเดินทาง.......................................................ความสมัพนัธ์........................................................... 

X. ร ูปถ่ายหน้าตรง พื�นหลงัสีขาว ** ขนาดไม่เกิน Xmmx700 PIXELS หรือ kx2 นิ�ว ไฟล ์รูปถ่ายที�ส ่งให้ทางบริษัท ต้อง
เป็นไฟล ์ JPG หรือ JPED เท่าน ั �น ** 

 

** รบกวนส่งเอกสารทั�งหมดให้แก่เจ้าหน้าท ี�ทนัที หลงัจากที�ช ําระเงินมดัจาํ เนื�องจากเอกสาร K-ETA 
จะต ้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา ** 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ9 ในการทําเอกสารตามคิวที�ได้ร ับเอกสารจากลูกค้าเท่านั �น **   

** หากข้อมูลที�ล ูกค้าแจ ้งมามีความผิดพลาดหรือต ้องการจะแก้ไขข้อมูลที�แจ้งเจ ้าหน้าที�มา จะต้อง

ดาํเนินการกรอกเอกสารใหม่ท ั �งหมด ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบ K-ETA ได ้ **  

** กรุณาให้ข ้อม ูลตามความเป็นจริงเท ่านั �น ** 
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