
วนัที่ โปรแกรม
อาหาร โรงแรม

*หรือเทียบเท่า 3 ดาว
เช้า กลางวนั คํา่

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 สนามบินอินชอน - มัลตงโดนัททาวน์ - สกีรีสอร์ท   
WELLI HILLI PARK SKI

RESORT

3
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ไร่สตรอว์เบอร์ร่ี - คอสเมตคิ - ศูนย์สมุนไพรโสม -

คลองชองกเยชอน - ย่านฮงแด
  

HOLIDAY INN EXPRESS

SEOUL HONGDAE

4

อีฮวา แคมปัส คอมเพล็กซ์ (ECC) - โซลทาวเวอร์ - ผลิตภณัฑ์นํา้มันสน

ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู - พระราชวงัเคยีงบกกุง - หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก

พพิทิธภณัฑ์สาหร่าย - ดวิตีฟ้รี - ย่านเมียงดง

  
HOLIDAY INN EXPRESS

SEOUL HONGDAE

5 Local Super Market – ท่าอากาศยานอินชอน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

ทัวร์เกาหลี SKI WINTER

5 วนั 3 คืน

ราคาเร่ิมต้น

22,999.-
บาท / ท่าน

เดนิทางเดือนธันวาคม 2565 - มกราคม 2566



วนัแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (-/-/-)

23.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ โดยมี

เจา้หน้าท่ีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน (เน่ืองจากมีผู้โดยสารเดินทางไปต่างประเทศจาํนวนมาก กรุณาเผ่ือเวลา

เดินทางมายงัสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 3-4 ช่ัวโมง)

วนัท่ีสอง สนามบินอินชอน - มัลตงโดนัททาวน์ - สกีรีสอร์ท (-/L/D)

02.35น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดย เท่ียวบินท่ี XJ 700 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง)

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินท่ี

เกาหลีใต้ เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผา่นขั้นตอน

การตรวจคนเขา้เมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ ทางเจา้หนา้ท่ีจะทาํการตรวจคดักรอง RT-PCR TEST ตาม

นโยบายและมาตรการจาํกัดในสถานการณ์ COVID-19 (อัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าตรวจ RT-PCR TEST ท่านละ

80,000 วอน) นาํทุกท่านเดินทางสู่ มัลตงโดนัททาวน์ คาเฟ่ขนมหวานท่ีตกแต่งร้านดว้ยเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนใคร

สีสันสดใสสุดๆ ทั้งภายใน และภายนอกร้าน รวบรวมขนมหวานนานาชนิดเอาไวใ้นท่ีเดียว สายหวานตอ้งหา้มพลาด

มีทั้ง เคก้ เบเกอร่ี ไอศกรีม โดนทั และเคร่ืองด่ืมหลอกหลายชนิด แถมมุมถ่ายรูปน่ารักๆ อีกเพียบ รับรองวา่มาแลว้ได้

รูปสวยๆ ไปอพัลงอินสตาแกรมแน่นอน

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร

บ่าย สนุกกบัการเล่นสกีบน ลานสกีขนาดใหญ่ เม่ือยา่งเขา้สู่ฤดูหนาวภูเขาของประเทศเกาหลีท่ีจะถูกปกคลุมเต็มไปดว้ย

หิมะ ด้านในจะมีลานสกีทางลาดท่ีเหมาะสมกับนักสกีทุกเวล ทั้ งระดับเร่ิมต้นสําหรับมือใหม่หัดเล่นสกี เนิน

ระดบักลาง และเนินสาํหรับคนท่ีเล่นสกีจนชาํนาญแลว้ เนินลาดส่วนใหญ่จะช่วยให้นกัสกีท่ีมีประสบการณ์นอ้ยได้

สนุกสนานไปกบัการเล่นสกีดว้ยความปลอดภยั ส่วนทางลาด Deer Slope จะมีความลาดชันน้อย เหมาะอย่างยิ่ง

สาํหรับนกัเล่นสกีท่ีอยูร่ะหวา่งระดบัเร่ิมตน้ ส่วนทางลาดแบบ S Dragon Slope จะเพ่ิมความสนุกสนานเป็นอยา่งมาก

สําหรับนกัสกีระดบักลาง ควรเตรียมอุปกรณ์ก่อนเล่นสกีให้พร้อม อาทิ เส้ือแจ๊คเก็ตกนันํ้ า กางเกงรัดรูป ผา้พนัคอ

แวน่กนัแดด และถุงมือสกี ก่อนลงสนามจริงตอ้งรับฟังขอ้แนะนาํต่างๆ และฝึกวิธีการเล่นจากเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน เพื่อ

ความปลอดภยัของผูเ้ล่นทุกคน สาํหรับคนท่ีเล่นจนโปรสามารถนัง่กระเชา้ข้ึนไปไดบ้นเขาไดเ้ลย (อัตราค่าบริการ ไม่

รวมค่าเล่นสกี ชุดสกี อุปกรณ์ในการเล่นสกี สกีลิฟท์ สโนว์สเลด)



หมายเหตุ การเปิดให้บริการของลานสกีและปริมาณของหิมะ ข้ึนอยูก่บัความเอ้ืออาํนวยของสภาพอากาศในแต่ละปี

หากมีปริมาณหิมะไม่เพียงพอ ลานสกีอาจจะยงัไม่เปิดให้บริการ หากไม่สามารถเดินทางไปยงัสถานท่ีตามท่ีระบุใน

โปรแกรมทวัร์ได้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิปรับรายการท่องเท่ียวทดแทนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK*)

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร

ทีพ่กั : WELLI HILLI PARK SKI RESORT หรือเทยีบเท่า

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีนาํเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้า

พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วนัท่ีสาม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ไร่สตรอว์เบอร์ร่ี - คอสเมตคิ - ศูนย์สมุนไพรโสม - คลองชองกเยชอน - ย่านฮงแด (B/L/D)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําท่านผจญภัยใน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลี ตั้ งอยู่ในหุบเขาท่ีมี

ทศันียภาพงดงาม จดัไดว้า่เป็น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก มีงานเทศกาลต่างๆ ผลดัเปล่ียนหมุนเวยีนตลอดทั้ง

ปี เช่น Tulip Festival, Rose Festival, Summer Splash, Halloween Festival และ Romantic Illumination ท่ีจะเปิดไฟ

สวา่งไสวในตอนกลางคืน เอเวอร์แลนดเ์ป็นสวนสนุกขนาดใหญ่แบ่งออกเป็นโซนถึง 5 โซน ดงัน้ี



 โซนที่ 1 - Global Fair หลังจากผ่านประตูเข้ามาสู่สวนสนุก พบกับการผสมผสานกันอย่างลงตัวของ

สถาปัตยกรรมแห่งโลกตะวนัออกและตะวนัตก ท่ีผสมผสานเขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวัอยา่งเมโสโปเตเมีย เรอเนส

ซองส์ ไปจนถึงแบบโมเดิร์น เต็มไปดว้ยร้านของท่ีระลึก และร้านอาหารมากมาย มีมุมถ่ายรูปสวยๆ ตน้ไม้

แฟนตาซี (Magic Tree) ท่ีจะเปล่ียนธีมไปตามฤดูกาล ตน้ไมข้นาดใหญ่มีความสูงถึง 13 เมตร ทาํหน้าท่ีคอย

ตอ้นรับเหล่านกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในสวนสนุก

 โซนที่ 2 - Zootopia ท่องโลก Safari World ท่ีเต็มไปดว้ยสัตวน์านาชนิดกว่า 200 สายพนัธ์ุ และต่ืนเตน้ไปกบั

การนัง่รถสะเท้ินนํ้าสะเท้ินบกในโซน Lost Valley ชมฝงูสตัวอ์ยา่งใกลชิ้ด

 โซนที่ 3 - European Adventure ไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงามตามแบบยโุรป สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมคือ

คฤหาสน์ลึกลบั ซ่ึงจะไดส้นุกไปกบัการยงิผี และ รถไฟเหาะ T-Express เป็นรถไฟเหาะรางไมท่ี้สูงท่ีสุดในโลก

นอกจากน้ียงัมีสวนดอกไมส่ี้ฤดู Secret Garden โดยมวลหมู่พฤกษาจะถูกเนรมิตข้ึนมาอย่างสวยงามในทุก

ฤดูกาล

 โซนท่ี 4 - Magic Land ดินแดนเมจิกแฟนตาซี ตกแต่งสวยงามราวกบัเมืองในฝัน

 โซนที่ 5 - Amer ican Adventure พายอ้นยุคกลบัไปยงัสมยัโคลมับสั เตรียมวอร์มเสียงไปกร๊ีดกบัเคร่ืองเล่น

มากมาย อาทิ Columbus Adventures, Rolling X-Train, Double Rock Spin, Hurricane เป็นตน้

อีกหน่ึงความสนุกในช่วงหนา้หนาว การเล่นเล่ือนหิมะ Snow Buster มีความเร็วและความสูงหลายระดบัให้เลือกเล่น

และมีเล่ือนหิมะสาํหรับครอบครัวใหเ้ดก็ๆ ไดเ้ล่นอยา่งปลอดภยั

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร หรือคูปองอาหารกลางวนั @สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

จากนั้นพาไปเก็บสตรอวเ์บอร์ร่ีสดๆจาก ไร่สตรอว์เบอร์ร่ี ใกลก้รุงโซล หน่ึงในผลไมย้อดฮิตประจาํฤดูกาล ผลไม้

ตระกูลเบอร์ร่ีท่ีหลายคนช่ืนชอบ ซ่ึงสตรอวเ์บอร์ร่ีของเกาหลีนั้นข้ึนช่ือสุดๆ ในเร่ืองความอร่อย ผลของมนัจะมีขนาด

ใหญ่กวา่สตรอวเ์บอร์ร่ีทัว่ไปในเมืองไทย มีเน้ือท่ีนุ่มมากๆ และรสชาติหวานละมุนสุดๆ เรียกไดว้า่เค้ียวไปฟินไปกนั

เลยทีเดียว ทางจะสวนมีเจา้หนา้ท่ีมาคอยสาธิตวิธีการเก็บผลสตรอวเ์บอร์ร่ีท่ีถูกตอ้ง จากนั้นจะปล่อยใหทุ้กคนไดเ้ก็บ

เจา้ผลไมแ้สนหวานน้ีดว้ยตวัเอง หากใครติดใจรสชาติท่ีแสนอร่อย สามารถสั่งซ้ือกลบัไปฝากคนท่ีเมืองไทยได้ โดย

ทางสวนจะห่อแพจเกจอย่างดีให้ และนําไปส่งใหทุกท่านถึงสนามบินในวนัท่ีเดินทางกลับ นําท่านเลือกซ้ือ



เคร่ืองสาํอาง คอสเมตคิเอาท์เลท ศูนยร์วมเคร่ืองสาํอางเกาหลีหลากหลายแบรนด์ หรือจะเป็นแบรนด์ JSM ของทางตวั

ร้านเองกมี็ใหเ้ลือกมากมาย อาทิ แสตมป์เซลล์ โบทอ็กซ์ ครีมนํ้ าแตก ครีมหอยทาก และสินคา้อ่ืนๆ มีใหเ้ลือกมากมาย

และนาํชม ศูนย์สมุนไพรโสม ราชาแห่งมวลสมุนไพร ช่วยกระตุน้การทาํงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว ชาวเกาหลี

นาํมาใชรั้กษา และดูแลสุขภาพเป็นเวลานานกว่า 2,000 ปี เก็บภาพบรรยากาศสวยริม คลองชองกเยชอน คลองสาย

โบราณท่ีไหลผา่นใจกลางเมือง ถูกเนรมิตจากคลองนํ้ าเน่าจนกลายมาเป็นลาํคลองท่ีใส่สะอาดในทุกวนัน้ี อีกสถานท่ี

พกัผอ่นหยอ่นใจสุดฮิตของชาวกรุงโซลและนกัท่องเท่ียวทุกคน ในช่วงปลายปีจะมีการประดบัประดาไปดว้ยแสงไฟ

และตน้คริสมาสตส์วยๆ เพ่ือตอ้นรับเทศกาลแห่งความสุขท่ีกาํลงัจะเร่ิมข้ึน ถ่ายรูปคู่กบัตน้คริสตม์าสยกัษสุ์ดอลงัการ

บนลานชองเกสแควร์ โดยตลอดสองฝ่ังคลองจะตกแต่งดว้ยโคมไฟเรียงรายส่องสว่างริมสองฝ่ังคลองเพ่ือให้เขา้กบั

บรรยากาศ อยา่ลืมไปล้ิมลองความอร่อยกบัร้านอาหาร Food Truck ท่ีคอยใหบ้ริการอยูท่ ัว่บริเวณงาน

ชอ้ปป้ิงมนัส์ๆ กนัต่อท่ี ย่านฮงแด แหล่งรวมวยัรุ่นจากทัว่ทุกสารทิศในกรุงโซล ตั้งอยูใ่กลม้หาวิทยาลยัฮงอิก เป็นยา่น

ท่ีคึกคกัตั้งแต่กลางวนัไปจนถึงกลางคืน ถา้พดูถึงเร่ืองอาหารการกิน ไม่วา่จะเป็นคาเฟ่ หรือร้านอาหารกเ็ลือกหาไดไ้ม่

ยาก ท่ีน่ีมีร้านอาหารท่ีขายอาหารทาํเองมากมายในราคาท่ีไม่แพงจนเกินไป และยงัมีตวัเลือกอาหารหลากหลาย

ประเภท ยามคํ่าคืนจะพบกลุ่มนกัดนตรี และนกัเตน้เบรคแดนซ์มาโชวฝี์มือวาดลวดลายอยูเ่ตม็ถนน คลบัและบาร์บน

ถนนสายน้ีจะเปิดในตอนดึก และบางท่ีกเ็ปิดตลอด 24 ชัว่โมง โดยเฉพาะในช่วงสุดสปัดาห์

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหาร

ทีพ่กั : HOLIDAY INN EXPRESS SEOUL HONGDAE หรือเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีนาํเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้า

พักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)



วนัท่ีส่ี อีฮวา แคมปัส คอมเพล็กซ์ (ECC) - โซลทาวเวอร์ - ผลิตภณัฑ์นํา้มันสน - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู

พระราชวงัเคยีงบกกุง - หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก - พพิทิธภณัฑ์สาหร่าย - ดวิตีฟ้รี - ย่านเมียงดง (B/L/-)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาํท่านเดินทางไปยงัมุมถ่ายรูปสุดเก๋ไก๋ท่ีมหาวิทยาลยัสตรีอีฮวา ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของตึก อีฮวา แคมปัส คอมเพล็กซ์

(ECC) อีกหน่ึงแลนดม์าร์กท่ีผูม้าเท่ียวเกาหลีนิยมมาเก็บภาพกนั นอกจากจะเป็นมหาวิทยาลยัหญิงลว้นท่ีใหญ่ และ

เก่าแก่ท่ีสุดในเกาหลี ยงัเป็นอีกหน่ึงจุดหมายท่ีคนมาเท่ียวเกาหลีต้องมาให้ได้สักคร้ัง มีความโดดเด่นทางด้าน

สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ผสมผสานกบัตึกสไตลโ์กธิคอยา่งลงตวั อยา่งตวัอาคาร Ehwa Center นั้นสร้างผา่เนินเขาเป็น

เนินลาดยาวลงมาบรรจบกบับนัไดอีกฝ่ัง ตวัอาคารกรุดว้ยกระจกทั้ง 2 ฝ่ัง ดา้นในมีห้องเรียน ห้องอาหาร คาเฟ่ และ

ห้องสมุด บริเวณทางเดินดา้นนอกเป็นจุดพกัผ่อน และทบทวนบทเรียน เม่ือรวมกบัความสวยงามของบรรยากาศ

รอบๆ และทศันียภาพท่ีร่มร่ืน แถมยงัมีสเสน่ห์ใหค้วามรู้สึกท่ีแตกต่างกนัไปตามแต่ละฤดู ทาํใหบ้ริเวณน้ีกลายเป็นจุด

ถ่ายรูปยอดฮิตตลอดกาล

ชมวิวมุมกวา้งแบบพาโนราม่าบนยอดเขานมัซาน โซลทาวเวอร์ จุดเด่นอนัสวยงามของกรุงโซลท่ีมองเห็นไดจ้ากท่ี

ไกลๆ โดยเฉพาะในยามคํ่าคืน หอคอยแห่งน้ีจะเปิดไฟ LED หลากสีสัน ซ่ึงสีไฟเหล่าน้ียงับ่งบอกถึงสภาพอากาศใน

แต่ละวนัอีกดว้ย สีฟ้า สภาพอากาศดี เหมาะกบัการท่องเท่ียว สีเขยีว สภาพอากาศธรรมดา ไม่มีผลกบัสุขภาพออกจาก

บา้นได้ สีเหลือง สภาพอากาศไม่ค่อยดี ควรหลีกเล่ียงการอยูใ่นท่ีแจง้ สีแดง สภาพอากาศแยม่าก หา้มอยูใ่นท่ีแจง้หรือ

หา้มออกจากบา้น ทศันียภาพอนัสวยงามมาพร้อมกบับรรยากาศสุดโรแมนติก กิจกรรมยอดนิยมสาํหรับบรรดาคู่รักจึง

หนีไม่พน้การคลอ้งใจไวท่ี้กุญแจ Love Key Ceremony เป็นจุดท่ีให้คู่รักมาเขียนขอ้ความ และช่ือของคู่ตวัเองลงบน

แม่กุญแจหลากสี กิมมิคน่ารักๆ ท่ีทาํให้หอคอยแห่งน้ี กลายเป็นสถานท่ีเดตสุดฮิตอีกแห่งหน่ึงในเกาหลี (อัตรา

ค่าบริการ ไม่รวมค่าขึน้ลิฟท์ และกิจกรรมคล้องกุญแจ)



นําชม RED PINE ผลิตภณัฑ์ท่ีสกัดจากนํ้ ามนัสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยลา้งพิษระบบเลือดให้สะอาด เพิ่มภูมิ

ตา้นทานร่างกายให้แข็งแรง และช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย นาํชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู เป็นสมุนไพรท่ีช่วย

บาํรุงตบั ลา้งตบั ทาํให้ตบัแขง็แรง สามารถรับประทานไดทุ้กเพศทุกวยั แมว้า่ไม่ไดเ้ป็นโรคอะไรเลย ทุกส่วนของฮ็

อกเกต็นามู ก่ิง กา้น ใบ เป็นสมุนไพรไดห้มด แต่ส่วนท่ีดีท่ีสุดคือเมลด็แก่ช่วยถอนพิษสุราไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร

บ่าย นาํท่านเยอืนอดีตพระราชวงัหลวงท่ีเก่าแก่ และใหญ่ท่ีสุดในกรุงโซล พระราชวงัเคยีงบกกุง มรดกทางวฒันธรรมอนั

ทรงคุณค่าของประวติัศาสตร์เกาหลี มีสถาปัตยกรรมท่ีงดงามสอดคลอ้งกบัธรรมชาติอยา่งลงตวั ฉากหลงัมีปราการ

ธรรมชาติเป็นภู เขาพูกักซาน ส่งให้พระราชวังแห่งน้ีดู

ยิ่งใหญ่ข้ึนไปอีก เพียงแค่ไดไ้ปเยือนก็รู้สึกเหมือนไดย้อ้น

เวลาไปอยู่ในสมยัราชวงศ์โชซอน เดิมภายในพระราชวงัมี

พระตําหนักถึง 200 ตําหนัก แต่ถูกทําลายลงในช่วงท่ี

ประเทศญ่ีปุ่นเขา้มารุกรานหลงเหลืออยูเ่พียงแค่ 10 ตาํหนกั

เท่านั้น บรรดาคู่รักชาวเกาหลีมกัจะใส่ชุดฮนับกมาถ่ายรูปคู่

กบัฉากหลงัท่ีสวยงามอย่าง มุมมหาชนท่ีใครมาเยือนก็ตอ้ง

ได้เก็บภาพความประทบัใจกับ อดีตท่ีประทบัของพระมหากษตัริยเ์พื่อใช้ว่าราชการ

ดา้นหน้าจะเป็นลานกวา้งไวใ้ชจ้ดัพิธีสําคญัของทางราชสํานกั

นอกจากน้ียงัมีศาลากลางนํ้ า ศาลาคยองฮวีรู ห้องจดัเล้ียงหลวง

และเป็นศาลาท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศเกาหลีใต้ ถือเป็นจุด

ไฮไลทท่ี์นกัท่องเท่ียวมาถ่ายรูปเยอะพอๆ กบัพระตาํหนกัหลวง

เลยก็วา่ได้ ปิดทา้ยดว้ย ศาลาฮยางวอนจอง อีกหน่ึงไฮไลทท่ี์ข้ึน

ช่ือว่าเป็นศาลาท่ีงดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึง มีรูปทรงหกเหล่ียม

ตกแต่งดว้ยลวดลายและสถาปัตยกรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม ตั้งอยู่

บนเกาะกลางทะเลสาบท่ีเช่ือมต่อกบั สะพานไม้ชวีฮยางกโย สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสุดในสมยัราชวงศโ์ชซอน และเป็น

จุดชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีงดงามจนหาท่ีเปรียบไม่ได้ ยอ้นเวลาสู่ยุคโชซอนใจกลางกรุงโซล หมู่ บ้านบุกชอนฮันอก

หมู่บา้นสไตลฮ์นัอกโบราณท่ียงัคงเอกลกัษณ์ดั้งเดิมไวมี้อายยุาวนานกวา่600 ปีตั้งอยูร่ะหวา่งพระราชวงัเคียงบกพระ

ราชวงัชางดอ็กและศาลเจา้ชงมโยในกรุงโซลภายในหมู่บา้นจะมีบา้นเรือนทั้งหมดประมาณ100 หลงัในสมยัก่อนเคย

เป็นท่ีอยู่อาศยัของสมาชิกราชวงศ์โชซอนและขุนนางระดบัสูงแต่ปัจจุบนัไดป้รับเปล่ียนให้กลายเป็นมรดกทาง

วฒันธรรมท่ีมีคุณค่าแห่งหน่ึงของประเทศเกาหลีบางส่วนก็จะเปิดเป็นเกสตเ์ฮาส์เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวบางส่วนก็

เปิดเป็นร้านอาหารและคาเฟ่น่ารักๆ



นาํชมขั้นตอนการทาํสาหร่ายเกาหลี พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ตน้กาํเนิดของการผลิตสาหร่าย พร้อมทั้งล้ิมลองรสชาติ

สาหร่ายของเกาหลีแบบดั้งเดิม ซ่ึงสามารถเลือกซ้ือเป็นของฝากได้ และ เรียนรู้การทําคิมบับ ขา้วห่อสาหร่ายเกาหลี

เมนูเบสิคสุดๆ เป็น Street Food ท่ีนิยมมากของเกาหลี พิเศษ !! ใส่ชุดประจาํชาติเกาหลี “ฮนับก” และเก็บภาพเป็นท่ี

ระลึก ชอ้ปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี พบกบัแบรนดเ์นมชั้นนาํระดบัโลก และสถานท่ีสาํหรับการชอ้ปป้ิงท่ีมีการ

บริการแบบครบวงจร แหล่งรวมสินคา้แบรนดห์รูทั้งนํ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง กระเป๋า นาฬิกา มีหลากหลายแบ

รนดด์งัใหเ้ลือกซ้ือมากมาย เอาใจขาชอ้ปทั้งหลายพาตะลุย ย่านเมียงดง แหล่งชอ้ปป้ิงอนัดบัตน้ๆ ท่ีทุกคนรู้จกักนัเป็น

อย่างดี สวรรค์ของสาวนักช้อป สามารถเลือกซ้ือเลือกหาสินคา้นานาประเภทไดต้ามใจชอบ อาทิ เส้ือผา้ รองเทา้

เคร่ืองสาํอาง และอ่ืนๆ อีกมากมาย รวมเอาไวแ้ทบทุกแบรนดท่ี์มีอยูใ่นเกาหลี ราคาของสินคา้จะเท่ากนั ต่างกนัท่ีของ

แถมวา่ร้านไหนใหเ้ยอะกวา่กนัเท่านั้น

นอกจากการมาชอ้ปป้ิงแลว้ เสน่ห์อีกอยา่งของท่ีน่ีคือ STREET FOOD สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยรถเขน็ท่ีขายของกิน

จาํพวก เครันปัง เคก้ไข่สไตลเ์กาหลีแสนอร่อย ล็อบสเตอร์ย่างชีส กุง้ตวัใหญ่สดรสหวาน ยา่งบนเตาร้อนๆ โรยหนา้

ดว้ยชีสแบบเขม้ขน้ หอยเชลล์อบชีส หอยไซส์ใหญ่ยา่งเนยโรยทบัดว้ยชีส ครัวซองค์ปลา ขนมอบเน้ือนุ่มคลา้ยแพน

เคก้รูปปลามีหลากหลายไส้ให้เลือก ต็อกบกกิ แป้งราดซอสสีแดงรสจดั โอเด้ง แผ่นแป้งพบัเสียบไมร้สชาติคลา้ย

ลูกช้ินปลา โฮต็อก ขนมแป้งแพนเคก้หนานุ่มสอดไส้นํ้ าตาลหรือนํ้ าผ้ึง ออมุก ลูกช้ินปลาบดเสียบไม้ ทวิกิม เมนูผกั

และอาหารทะเลชุบแป้งทอด มันหวาน หรือของทอดต่างๆ ลว้นมีใหล้องชิมไดร้สชาติแบบคนเกาหลีแท้ๆ

***อิสระอาหารเยน็ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง****

ทีพ่กั : HOLIDAY INN EXPRESS SEOUL HONGDAE หรือเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว

(โรงแรมท่ีระบใุนรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีนาํเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมกีารเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้าพัก

จะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)



วนัท่ีห้า Super Market – ท่าอากาศยานอินชอน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (B/-/-)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

ก่อนเดินทางกลบันาํท่านแวะ ละลายเงินวอนท่ีร้าน Super Market ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้เกาหลีไดอี้กรอบ

โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหม่ีซินราเมียน (มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช็อคโกพ้าย นํ้ าจ้ิมปรุงรสหมูยา่งเกาหลี

ไก่ตุ๋นโสมสาํเร็จรูป ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทย

จนสมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอินชอน เพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย

11.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เท่ียวบินท่ี XJ 701 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง)

15.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ

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

อัตราค่าบริการ

วนัเดนิทาง
ราคาผู้ใหญ่

(ท่านละ/บาท)

ราคาเดก็

(ท่านละ/บาท)

พกัเดีย่ว ชําระเพิม่

(ท่านละ/บาท)

3 - 7 ธันวาคม 2565 25,999.- ไม่มีราคาเดก็

(Infant ไม่เกิน 2 ปี ณ

วนัเดนิทางกลับ

ราคา 6,000 บาท)

6,000.-

10 - 14 ธันวาคม 2565 25,999.- 6,000.-

17 - 21 ธันวาคม 2565 22,999.- 6,000.-

27 - 31 ธันวาคม 2565 30,999.- 9,000.-

31 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 30,999.- 9,000.-

*** ค่าทปิคนขบัรถ หัวทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิน่ ท่านละ 1,700 บาท/ทริป/ท่าน ***

** บริษทัฯไม่มีนโยบายเก็บค่าประกันการเดนิทางอ่ืนๆในทุกกรณี นอกเหนือไปจากประกันการเดนิทางทีร่วมอยู่ในรายการทวัร์แล้ว **

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน,

การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเท่ียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม ทัวร์คร้ังนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว

เป็นหมู่คณะเท่าน้ัน ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออก จากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ท่องเท่ียวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ



ความสําคญั กรุณาอ่านโดยละเอียด

 กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปส่วนตวั หากผูเ้ดินทางเป็น นักเรียน นักศึกษา ครู หมอ พยาบาล ทหาร ธุรกิจขายตรง (เคร่ืองสําอาง) และชาวต่างชาติ

ถา้ตอ้งการเพ่ิมเติมหรือปรับเปล่ียนสถานท่ีเพ่ือศึกษาดูงาน กรุณาแจง้รายละเอียดเพ่ิมเติมกบับริษทัฯโดยละเอียด และตอ้งทาํการขอราคา

ใหม่ทุกคร้ัง

 อตัราค่าบริการน้ีสําหรับผูท่ี้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 100 USD/ลูกทวัร์ 1 ท่าน

 ตามนโยบายการการท่องเท่ียวของประเทศเกาหลี ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีการเขา้ชมสินคา้ของทางรัฐบาลคือ ศูนย์สมุนไพรโสม ศูนย์สมุนไพรฮ็

อกเกนามู ศูนย์ผลิตภัณฑ์นํ้ามันสน ร้านเคร่ืองสําอางคอสเมติค โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส เป็นตน้ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งระบุไวใ้นรายการ

ทวัร์ หากจะซ้ือหรือไม่ซ้ือข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน

 เน่ืองจากทวัร์คร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อเดินทางท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากตอ้งการแยกตวัออกจากคณะเดินทางโดยไม่ลงร้านรัฐบาล

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคิดค่าดาํเนินการแยกท่องเท่ียวเป็นเงิน 300 USD/ลูกทวัร์ 1 ท่าน หากท่านใดไม่เขา้ร้านดงักล่าวจะตอ้งจ่ายค่าทวัร์เพิ่ม

เน่ืองจากมีผลต่อราคาทวัร์ ทางบริษทัฯจะขอถือวา่ท่านรับทราบ และยอมรับเง่ือนไขดงักล่าวแลว้

 ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้ เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองฝ่ังไทย/กรมแรงงานไม่อนุญาตใหอ้อกเดินทาง

หรือไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศเกาหลีได้ เน่ืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองทางฝ่ังเกาหลีปฏิเสธการเขา้เมือง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ

ไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา และจะไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ในทุกกรณี

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิสลบัโปรแกรมทวัร์ตามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วง อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ต่างๆ หรืออาจเกิดข้ึน

จากเหตุสุดวิสยั แต่จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั

 โรงแรมในโปรแกรมอาจจะมีการสลบัปรับเปล่ียน ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั



 หากผลตรวจ RT-PCT ขาเข้าเกาหลีออกมาเป็นผลบวก ทางบริษัทฯฝั่งเกาหลีจะทําการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีของทางเกาหลี เพื่อมารับ

ผู้เดนิทางไปยงัสถานท่ีกักตวั ซึ่งทาํให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ และผู้เดนิทางจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมดด้วยตวัเองในทุกกรณี อาทิ

ค่าเปล่ียนตั๋วเดินทางขากลับ ค่าโรงแรมที่ใช้ในการกักตัว 7 วนั (ไม่สามารถเลือกโรงแรมได้ ทางรัฐบาลเกาหลีเป็นผู้กําหนด) และค่าใช้จ่าย

ส่วนตวัอ่ืนๆเป็นต้น

มาตรการจาํกัดในสถานการณ์ COVID-19 และการเดนิทางเข้าประเทศเกาหลี

 ลงทะเบียนผา่นระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Author ization) ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง

 ลงทะเบียนกรอกขอ้มูลการฉีดวคัซีนเพ่ือรับ Q-CODE ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง (บริษทัฯลงทะเบียนให)้

 ลงทะเบียนการตรวจ RT-PCR TEST ท่ีสนามบินอินชอน (บริษทัฯลงทะเบียนให้ ผูเ้ดินทางชาํระค่าตรวจด้วยตวัเองท่ี

สนามบิน ประมาณ 80,000 วอน)

 แสดงเอกสาร International Covid-19 Vaccination Cer tificate ขอไดท่ี้แอพพลิเคชนัหมอพร้อม (ผูเ้ดินตอ้งทางเตรียมมา

เอง)

 ผูเ้ดินทางไม่จาํเป็นตอ้งกกัตวั 7 วนั หากไดรั้บวคัซีนครบภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนด และไดรั้บการรับรองจาก WHO ภายใน 14-

180 วนั

 ผูท่ี้ไดรั้บวคัซีนครบ ไม่จาํเป็นตอ้งทาํประกนัโควิด แต่ตอ้งแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบ ภายใน 24 ชัว่โมงก่อนเดินทาง และ

ตอ้งมีใบรับรองจากสถานพยาบาล โดยเอกสารน้ีตอ้งเป็นภาษาเกาหลี หรือภาษาองักฤษ

 ผูท่ี้ไม่ไดรั้บวคัซีน หรือไดรั้บวคัซีนไม่ครบตามท่ีกาํหนด จาํเป็นตอ้งทาํประกนัโควิด แต่ไม่ตอ้งกกัตวั 7 วนั และยงัตอ้ง

แสดงผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ภายใน 48 ชัว่โมงก่อนเดินทาง หรือแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบ ภายใน 24 ชัว่โมงก่อน

เดินทาง และตอ้งมีใบรับรองจากสถานพยาบาล โดยเอกสารน้ีตอ้งเป็นภาษาเกาหลีหรือภาษาองักฤษ

 เม่ือเดินทางถึงประเทศเกาหลี ผูเ้ดินทางทุกคนตอ้งผา่นการตรวจ RT-PCR ขาเขา้อีกคร้ังท่ีสนามบิน

 เง่ือนไขอาจจะมีการเปล่ียนแปลง ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และมาตรการจาํกดัของประเทศเกาหลี

หลักเกณฑ์การพจิารณาผู้ทีไ่ด้รับวคัซีนตามกําหนด

 สําหรับบุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไป ตอ้งไดรั้บวคัซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวคัซีน Johnson & Johnson 1 เข็ม)ภายในระยะเวลา

14 - 180 วนั หากเกิน 180 วนั จะตอ้งฉีดเข็ม 3 ตามยี่ห้อวคัซีนท่ีไดรั้บการรับรองจากองค์การอนามยัโลก (WHO) ไดแ้ก่

Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Sinopharm (Beijing), Sinovac, Covishield, Covaxin,

Covovax

 สําหรับบุคคลอายุ 12-17 ปี ตอ้งไดรั้บวคัซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวคัซีน Johnson & Johnson 1 เข็ม) ระยะเวลา 14 วนัข้ึน

ไป

 กรณีเด็กอายุตํา่กว่า 12 ปี ไม่จาํเป็นตอ้งไดรั้บวคัซีน (แต่ตอ้งเดินทางกบัผูป้กครองท่ีไดรั้บวคัซีนครบตามเง่ือนไขเท่านั้น)



การเตรียมตวัลงทะเบียน K-ETA และเง่ือนไขทีค่วรทราบ

 เตรียมไฟล์สแกนหน้าพาสปอร์ต และรูปถ่ายพื้นหลงัสีขาว 1 รูป พร้อมกรอกขอ้มูลส่วนตวัตามตวัอย่างแบบฟอร์มทา้ย

โปรแกรมทวัร์ (กรณีทางบริษทัฯเป็นผูล้งทะเบียนให)้

 ก่อนส่งขอ้มูลแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ทางบริษทั กรุณาตรวจสอบขอ้มูลให้ถูกตอ้ง และครบถว้นอีกคร้ัง หากขอ้มูล

ผดิพลาดจะไม่สามารถทาํการแกไ้ขขอ้มูลในระบบได้ ตอ้งทาํการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด

 หากมีการเปล่ียนแปลงในขอ้มูลส่วนบุคคล อาทิ ขอ้มูลในหนงัสือเดินทาง ช่ือ เพศ วนัเกิด วนัหมดอายุ หรือขอ้มูลส่วนอ่ืนๆ

แม้ K-ETA จะยงัไม่หมดอายุ ผูเ้ดินทางจะตอ้งยืน่ขอ K-ETA ใหม่

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียนการสมคัร K-ETA ทุกกรณี เน่ืองจากการพิจารณาข้ึนอยูก่บัขั้นตอนการตรวจ

คนเขา้เมืองของประเทศเกาหลี

 การรับรองอาจจะมีความล่าชา้ เน่ืองจากประเทศเกาหลีมีการเพ่ิมจาํนวนประเทศท่ีจาํเป็นตอ้งใช้ K-ETA มากข้ึน เพราะฉะนั้น

ผูเ้ดินทางควรลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนเดินทาง

 ระบบจะใชเ้วลาพิจารณา 2 – 3 วนัหรือมากกวา่นั้น ข้ึนอยูก่บัประวติัการเดินทางของแต่ละคน

 ระยะเวลาของ K-ETA มีอายุ 2 ปี นบัจากวนัไดรั้บการรับรอง (สามารถเขา้ไดม้ากกวา่ 1 คร้ัง ในระยะเวลา 2 ปี และสามารถ

พาํนกัอยูใ่นเกาหลีไดค้ร้ังละไม่เกิน 90 วนั)

 ผลพิจารณา K-ETA ไม่ใช่ วีซ่า เพราะฉะนั้น ไม่สามารถรับรองการผ่านเขา้ประเทศได้ ด่านตรวจคนเขา้เมืองจะเป็นฝ่าย

พิจารณาวา่ผูเ้ดินทางสามารถเขา้ประเทศไดห้รือไม่อีกคร้ัง ทางบริษทัไม่สามารถแทรกแซงการทาํงานของเจา้หนา้ท่ีได้

 การอนุมติัจะถูกปฏิเสธหรือยกเลิก ในกรณีกรอกขอ้มูลท่ีเป็นเท็จหรือไม่ถูกตอ้ง อาจจะถูกจาํกัดการเขา้ประเทศตามท่ี

กฎหมายเกาหลีกาํหนด

 กรณีท่ีไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศเกาหลีได้ เน่ืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองทางฝ่ังเกาหลีปฏิเสธการเขา้เมือง ผู ้

เดินทางจะไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนไดทุ้กกรณี

อัตราค่าบริการนีร้วม

 ตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – เกาหลี - กรุงเทพฯ สายการบิน Airasia X (XJ) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถ

สะสมไมล์ได้

 ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัหอ้งละ 2 - 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่ และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเดี่ยว)

 ค่าระวางนํ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดไดท้่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

 นํ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ

 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์นาํเท่ียวคนไทย

 ค่าลงทะเบียน

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

 ภาษีนํ้ ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง)



 ค่าลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) 1 คร้ัง กรณีลงทะเบียนไม่ผา่น ทางบริษทัฯจะหกัค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดข้ึนตามจริง

 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม)์

เงื่อนไขประกันการเดนิทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีีไ่ด้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดนิทาง

ไม่คุ้มครองถงึการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจาํตัวของผู้เดนิทาง

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม

 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไขเป็นไปตามกรมธรรม)์

 ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ

 ค่านํ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหาร (เจ มงัสวรัิติ และอาหารมุสลิม) เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ โทรศพัท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต มินิ

บาร์ ซกัรีด หรืออ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ

 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน อุบติัภยัทางธรรมชาติ การประทว้ง การจลาจล การนดัหยดุงาน การถูก

ปฏิเสธไม่ใหอ้อก และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ

 หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือเกาหลี มีการปรับเปล่ียนขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการกกัตวัเพ่ิมเติม และ/หรือ ขอเรียกตรวจ

โรคเพ่ิมเติม ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนเกิน

 ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชัว่โมง หรือ ATK ก่อน 24 ชัว่โมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย พร้อมหนงัสือ

รับรองภาษาเกาหลีหรือภาษาองักฤษ

 ค่าตรวจ RT-PCR เม่ือเดินทางเขา้ประเทศเกาหลีท่ีสนามบินอินชอน ราคา 80,000 วอน ต่อ/ท่าน

 ค่าโรงแรมสาํหรับกกัตวัเพ่ือรอผลตรวจ RT-PCR ในวนัแรก (มาตรการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงได)้

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน พนกังานขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ 1,700 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศ) ทางบริษทัฯขอสงวนวทิธ์ิในการเรียก เก็บทีส่นามบินก่อนเชคอิน ในวนัท่ีเดินทาง

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ แต่ไม่บงัคบัเรียกเกบ็)

 กรณีถือหนงัสือเดินทางต่างชาติ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม 100 USD /ท่าน

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทวัร์ :

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชาํระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่

21 วนั มิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาล หรือวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ กรุณาชาํระก่อนเดินทาง 30

วนั)





กรณีลงทะเบียน K-ETA ไม่ผา่น : (การคืนเงิน)

กรณีลงทะเบียน K-ETA ไม่ผ่าน ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลี ทางบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ตามจริง เช่น ค่ามัดจําตั๋วกับ

ทางสายการบิน และค่าบริการลงทะเบียน K-ETA

 จองก่อน 30 วนั ก่อนเดินทาง หกัค่าบริการลงทะเบียน K-ETA 500 บาท

 จองหลงั 30 วนั ก่อนเดินทาง หกัค่ามดัจาํตัว๋ 3,500 บาท และค่าบริการลงทะเบียน K-ETA 500 บาท

 ในกรณีท่ีลูกคา้มี K-ETA แลว้ คืนค่าธรรมเนียนในการลงทะเบียนจาํนวน 310 บาท

กรณยีกเลิก : (จอยกรุ๊ป)

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจาํให้ทั้งหมด โดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง ยกเวน้ในกรณี

วนัหยดุเทศกาล วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั จะคืนเงินค่ามดัจาํให้ทั้งหมด โดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน

จริง

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50% จากราคาขาย และหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดไม่วา่กรณี

ใด ๆ ทั้งส้ิน

 ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน

กรณยีกเลิก : (ตดักรุ๊ป)

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งทาํก่อนการเดินทาง 60 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจาํให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด

เทศกาล วนัหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมดัจาํโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจาํโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน

 ยกเลิกการเดินทางหลงัชาํระเตม็จาํนวน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน

กรณเีจบ็ป่วย :

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะทาํการเล่ือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้ามความเป็น

จริง

 ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัทาํการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จาํนวนท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว้ (25 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ

เดียวกนั บริษทัตอ้งนาํไปชาํระค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน



 คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 25 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทาง หรือ

ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน ตัว๋รถทวัร์ ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ให้ทราบ และหากไฟลท์บินมีการปรับเปล่ียนเวลาบิน เพราะถือวา่

ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าว

 อตัราค่าทวัร์น้ีสําหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ไม่สามารถเล่ือนไฟล์ทขาไป หรือขากลบัได้ จาํเป็น

จะตอ้งไปและกลบัตามกาํหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงไฟลท์บิน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ

 กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้ าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้ – ออก

ประเทศใดๆ กต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไว้

ในรายการทวัร์ทั้งหมด

รายละเอียดเพิม่เตมิ

 บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

 เท่ียวบิน ราคา และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น

สาํคญั

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว์ หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ เช่น ตอ้งการใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บริษทัฯอย่างน้อย 5-7 วนัก่อนการ

เดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถจดัการใหล่้วงหนา้ได้

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึง และไม่สามารถ

เดินทางได้ )

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน สายการบินยกเลิกบิน การประทว้ง การนดัหยดุ

งาน การก่อจลาจล กรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจาก

ไทยและต่างประเทศ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศเกาหลีจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบ

ของบริษทัฯ หรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ี ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะ

ปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ

ในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ี ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษทัทวัร์)



 ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่ทานอาหาร

บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯ ไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อย

แลว้ ซ่ึงเป็นการชาํระเหมาขาด

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการ

เดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียน

ช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่านํ้ ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิปรับราคาตัว๋

ดงักล่าว

 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมด หรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ

ถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมด

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตอ้งไม่มีการชาํรุด เปียกนํ้ า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแมก้ระทัง่ตราป๊ัมลายการ์ตูน ท่ีไม่ใช่

การประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธ

การเขา้-ออกเมืองของท่าน ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน

 ผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดา

หรือมารดาแนบมาดว้ย

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติใหท่้านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่านสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์ ระบุชดัเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด

อายคุรรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน

รายละเอียดห้องพกัทีป่ระเทศเกาหลี

 โรงแรมในโซลบางท่ีอาจจะมีขนาดหอ้งเลก็กวา่โรงแรมท่ีต่างจงัหวดั แชมพู แปรงสีฟัน ท่ีโกนหนวด โรงแรมมกัวางไวน้อก

หอ้งนํ้าหรือบนตูเ้ยน็ หากผูเ้ขา้พกันาํไปใชจ้ะตอ้งเสียค่าบริการ โทรทศัน์ในหอ้งพกัหากอยูใ่นกรุงโซลจะมีระบบ T.V. Paid

 โรงแรมต่างจงัหวดัของเกาหลีจะไม่มีผา้ขนหนูผืนใหญ่ ยาสระผม แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ไวบ้ริการ กรุณาเตรียมไปให้พร้อม

เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่จะมีไวข้ายเท่านั้น

 ในช่วงฤดูร้อนจะมีบริการแอร์หรือแอร์ลม ช่วงฤดูหนาวจะมีบริการฮีตเตอร์ ช่วงฤดูใบไมผ้ลิหรือฤดูใบไมร่้วงจะไม่มีบริการ

แอร์หรือฮีทเตอร์ ถา้ร้อนเกินไปสามารถเปิดหนา้ต่างหรือช่องลมออกไปได้

 ห้องพกัแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั ห้องพกัคู่แบบเตียงคู่/เตียงเด่ียว (Twin/Double) ห้องพกัแบบสามคน (Triple) และห้องพกั

เด่ียว (Single)



 ห้องพกัแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกนั บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน อาจจะ ไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียง

เสริม

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ท่ีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่าหอ้งพกั

เด่ียวตามท่ีระบุ

 โรงแรมในเกาหลีอาจจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกั โดยคาํนึงถึงประโยชน์

ของท่านเป็นสาํคญั

ส่ิงทีค่วรเตรียมพร้อมเม่ือเดนิทางเข้าประเทศเกาหลี

เอกสารทีค่วรเตรียมให้พร้อมก่อนการเดนิทางเข้าประเทศเกาหลี เน่ืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองของอาจจะพจิารณาให้เฉพาะ

นักท่องเทีย่วท่ีมาท่องเทีย่วโดยสุจริตเท่านั้นทีผ่่านเข้าเมืองได้ โดยพจิารณาจาก

 หลกัฐานการทาํงาน อาทิ นามบตัร บตัรประจาํตวัพนกังาน จดหมายรับรองการทาํงาน ระบุ ตาํแหน่ง เงินเดือน เป็นตน้ กรณี

ท่ีเป็นเจา้ของกิจการ กรุณาเตรียมสาํเนาหนงัสือจดทะเบียนท่ีมีช่ือผูเ้ดินทางพร้อมเซ็นรับรองสาํเนา หรือในกรณีท่ีทาํอาชีพ

อิสระ ควรเตรียมหลกัฐานการทาํงานไปใหพ้ร้อม

 หลกัฐานการเงิน ควรแลกเงินสดสกุลเงินวอนของเกาหลี หรือสกุลเงินดอลล่าสหรัฐสําหรับใชท่้องเท่ียวเท่ียวในประเทศ

เกาหลีติดตวัมาดว้ย และควรพกบตัรเครดิตต่างประเทศติดตวัไว้ อาทิ Visa Card, American Express, Master Card, JTBC

Card เป็นตน้ เพ่ือแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีทราบวา่ท่านเดินทางมาท่องเท่ียวแบบสุจริต

 หลกัฐานกรณีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา อาทิ บตัรนกัเรียน บตัรนกัศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ใน

กรณีไม่ไดเ้ดินทางกบัผูป้กครอง (บิดา มารดา) หรือญาติท่ีมีสนามกุลเดียวกนั หากอายยุงัไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ผูเ้ดินทางตอ้งมี

หนงัสือยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่างประเทศจากผูป้กครองแนบมาดว้ย

 หากไม่เคยเดินทางเขา้ประเทศเกาหลี หรือเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนๆ แต่ทาํพาสปอร์ตใหม่ ควรพกพาสปอร์ตเล่มเก่าท่ีมี

ประวติัการเดินทางนาํติดตวัไปดว้ย

ข้อควรระวงัเม่ือเดนิทางเข้าประเทศเกาหลี

 สถาณเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงโซล ออกประกาศเตือนคนไทยท่ีจะเดินทางมาเกาหลี หรือพาํนักอยู่ในเกาหลี อนั

เน่ืองมาจากกฎหมายกญัชาเสรีในประเทศไทย ห้ามนําเข้า กญัชา กญัชง หรือผลิตภณัฑท่ี์มีส่วนประกอบของพืชชนิดดงักล่าว

เขา้มาในประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายเกาหลี ดงัน้ี ลักลอบนาํเข้า - จาํคุก 5 ปีขึน้ไป หรือตลอดชีวิต / ปลูกหรือ

จาํหน่าย - จาํคุกอย่างน้อย 1 ปี / มีไว้ครอบครองหรือเสพ - จาํคุกไม่เกิน 5 ปี และถูกเนรเทศห้ามเดินทางเข้าเกาหลีอีก ซ่ึง

กญัชาสามารถคา้งสะสมอยูใ่นร่างกายไดน้านถึง 6 เดือน หากทางการตรวจสอบพบ อาจจะจะถูกดาํเนินคดีตามกฎหมายท่ี

กล่าวมาในขา้งตน้

 สาํนกังานกกักนัโรคประจาํสนามบินอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ขอความร่วมมือหา้มนาํอาหารสดเขา้ประเทศเกาหลี

ทุกชนิด เช่น แฮม ผลิตภณัฑไ์ส้กรอก ผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูป หรือเน้ือสตัวต่์างๆ พืชผกั ผลไม้ พนัธ์ุพืช รวมทั้งสตัวปี์กทุก

ชนิด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับกวา่ 5,000 USD เพ่ือป้องกนัไม่ใหโ้รคติดต่อทางปศุสตัว์ รวมทั้งศตัรูพืช และสตัวเ์ขา้มาในเกาหลี

 ไม่ควรพกเงินจาํนวนมากกวา่ 10,000 USD (ธนบตัร/เช็ค) คิดเป็นเงินไทยประมาณ 310,000 บาท หรือคิดเป็นเงินเกาหลี

ประมาณ 10,000,000 วอน



 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงัประเทศเกาหลีโดยปราศจากการสาํแดงส่ิงของท่ีอยูภ่ายใตก้ารกกักนั

เพ่ือป้องกนัการแพร่โรคติดต่อ เช่น สัตว์ ปศุสัตว์ และผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากสัตวจ์ะถูกปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน เน่ืองจากการ

แพร่ระบาดของโรคอหิวาตแ์อฟริกนัของสุกรในประเทศใกลเ้คียง จึงมีการเพิ่มค่าปรับสูงสุดจาก 1 ลา้นวอนเป็น 10 ลา้นวอน

เพ่ือป้องกนัโรคระบาดเขา้สู่ประเทศเกาหลี

 อา้งอิงจากหน่วยงานกกักนัสัตวแ์ละพืช (Animal and Plant Quarantine Agency) ผูท่ี้เดินทางมาจากประเทศท่ีมีการแพร่ของ

โรคอหิวาตแ์อฟริกนั เช่น จีน เวียดนาม มองโกเลีย กมัพชูา รัสเซีย สาธารณรัฐเช็ก ฮงัการี อิตาลี ฯลฯ ตอ้งสาํแดงเน้ือหมูและ

ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัปศุสัตว์ หากพบว่าไม่มีการสําแดง จะมีค่าปรับขั้นแรก 5 ลา้นวอน ค่าปรับขั้นท่ีสอง 7.5 ลา้นวอน

และค่าปรับขั้นท่ีสาม 10 ลา้นวอน สําหรับผูท่ี้ถูกพบว่าไม่มีการแสดงผลิตภณัฑ์จากสัตวช์นิดอ่ืนๆ เช่น เน้ือววั เน้ือแกะ

เน้ือสตัวปี์ก ฯลฯ จะมีค่าปรับขั้นแรก 1 ลา้นวอน ค่าปรับขั้นท่ีสอง 3 ลา้นวอน และค่าปรับขั้นท่ีสาม 5 ลา้นวอนขั้น

 ส่ิงของท่ีตอ้งแสดง (ส่ิงของตอ้งหา้ม) ประกอบดว้ย:

 สัตว์: สุนขั แมว นก ฯลฯ

 ผลิตภณัฑ์ทางปศุสัตว์: เน้ือววั เน้ือหมู เน้ือไก่ เป็ด ไส้กรอก แฮม เน้ือแดดเดียว เน้ือกระป๋อง เน้ือเป่ือย ผลิตภณัฑแ์ปรรูป

จากไขมนัววั (แกง) ฯลฯ

 ผลิตภณัฑ์จากสัตว์: เขากวาง กระดูก ขน ฯลฯ

 ผลิตภณัฑ์จากนม: นม ชีส เนย ฯลฯ

 ไข่และผลิตภณัฑ์จากไข่: ไข่ไก่ ไข่นก ไข่ขาว ผงไข่ ฯลฯ

 อาหารสัตว์ ขนมขบเคีย้ว วติามิน ฯลฯ

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดนิทาง และรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจงึมัดจาํเพือ่ประโยชน์

ของท่านเอง ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทัฯ ทีไ่ด้ระบุในรายการทวัร์ทัง้หมด **



แบบฟอร์มการลงทะเบียน

1. ช่ือ - นามสกลุ ........................................................................ (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้หนงัสือเดินทาง)

2. หมายเลขหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) ................................. หนงัสือเดินทางเดินทางตอ้งเป็นเล่มปัจจุบนั และตอ้งมีอายไุม่ตํ่ากวา่ 6

เดือน กรุณาสแกนไฟลใ์หช้ดัเจน และบนัทึกเป็นไฟล์ JPEG เท่านั้น (ตามรูปตวัอยา่งดา้นล่าง)

3. เบอร์โทรศพัท์ ............................................................................................................ ท่ีสามารถติดต่อได้

4. E Mail .....................................................................................................................................................

5. ประวติัการเดินทางไปต่างประเทศ

ท่านเคยเดินทางไปเกาหลีหรือไม่ เคย ไม่เคย จาํนวน .............................................................. คร้ัง

จุดประสงคใ์นการเดินทาง .......................................................................................................................

ท่านเคยเดินทางไปประเทศอ่ืนหรือไม่ เคย ไม่เคย จาํนวน ..................................................... คร้ัง

จุดประสงคใ์นการเดินทาง .......................................................................................................................

6. อาชีพ (กรุณากรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ)

อาชีพปัจจุบนั

………………………………………………………………………………………………………..…………………….

ช่ือสถานท่ีทาํงาน / สถานศึกษา ..............................................................................................................

ตาํแหน่ง ........................................................ รายไดต่้อเดือนโดยประมาณ ..................................... บาท

(กรณีมีอาชีพเป็นเจา้ของกิจการส่วนตวั ฟรีแลนซ์ แม่บา้น พ่อบา้น เกษียณอายุ หรืออ่ืนๆ โปรดระบุขอ้มูลให้ละเอียดชดัเจน และ

ครบถว้น)

7. ผูร่้วมเดินทาง จาํนวน …………..………… คน (กรอกเป็นภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหนา้หนงัสือเดินทาง)

ช่ือ - นามสกลุ ...................................................................... เบอร์ติดต่อ ................................................

ช่ือ - นามสกลุ ...................................................................... เบอร์ติดต่อ ................................................



ช่ือ - นามสกลุ ...................................................................... เบอร์ติดต่อ ................................................

ช่ือ - นามสกลุ ...................................................................... เบอร์ติดต่อ ................................................

ช่ือ - นามสกลุ ...................................................................... เบอร์ติดต่อ ...............................................

8. รูปถ่ายหน้าตรงพ้ืนหลงัสีขาว อายุไม่เกิน 3 เดือน ขนาดของรูปภาพไม่เกิน 700x700 pixels หรือ 2x2 น้ิว ขนาดไฟลไ์ม่เกิน 100 kb

(ตามรูปตวัอยา่งดา้นล่าง)

** กรุณาแจ้งข้อมูลท่ีเป็นความจริงเท่าน้ัน **


