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อตัราคา่บรกิาร 
 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ
วนัที ่25-29 ม.ิย. 65 15,999 15,999 5,000   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วนัที ่20-24 ก.ค. 65 16,999 16,999 5,000   
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วนัที ่21-25 ก.ค. 65 16,999 16,999 5,000   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วนัที ่18-22 ก.ย. 65 15,999 15,999 5,000   
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วนัที ่19-23 ก.ย. 65 15,999 15,999 5,000   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วนัที ่21-25 พ.ย. 65 15,999 15,999 5,000   
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***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 
วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภูม ิ                                                                                                        ( - / - / - ) 
21.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 6 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ 

JEJU AIR (7C) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน– เกาะนาม ิ– อทุยานแหง่ชาตโิซรคัซาน -วดัชนิฮงึซา ( - / L / D ) 
00.01 น. เหนิฟ้าสูก่รุงโซล โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C2204 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง) 
08.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) 

➢ ส าคญัโปรดอ่าน : หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง จะตอ้งท าการตรวจ RT-PCR ทีป่ระเทศเกาหล ีซึง่

เป็นไปตามนโยบายและระเบยีบการเขา้ประเทศของเกาหล ีโดยข ัน้ตอนนีอ้าจใชเ้วลาในการรอผล 3 – 5 
ช ัว่โมงโดยประมาณ และมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิประมาณท่านละ 80,000 วอน ซึง่ในระหว่างรอผลน าทุกท่าน

เช็คอนิเขา้สูท่ ีพ่กั ท ัง้นีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บันโยบายและระเบยีบการเขา้ประเทศในชว่งน ัน้ๆ  

หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านขึน้รถโคช้ออกเดนิทางสู่เกาะนาม ิน าท่านลงเรอืเฟอรร์ี่โดยใชเ้วลา
ขา้มประมาณ 10 นาทีพบกับสุสานนายพลนามิ (Tomb of General Nami) เป็นสถานที่ที่มีความส าคัญต่อ
ประวัตศิาสตรข์องเกาะนามเิป็นอย่างยิง่เพราะเกาะแห่งนี้ตัง้ตามชือ่ของนายพลนามซิ ึง่เขา้รับราชการตัง้แต่อายุ 
17 ท่านเป็นผูม้คีวามสามารถน าทัพไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลจีนไดร้ับต าแหน่งสูงในขณะที่
ทา่นอายยุังนอ้ยแตต่อ่มาภายหลังทา่นไดถ้กูใสร่า้ยโดยศัตรูทางการเมอืงและถกูประหารชวีติจากนัน้ชมววิทวิทศัน์
ของสถานทีเ่คยใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าละครทวีWีinter Love Song อันโด่งดังไปท่ัวเอเชยีพรอ้มมเีวลาใหท้า่นได ้
เก็บภาพอันสวยงามน่าประทับใจสดุแสนโรแมนตกิเปรยีบประดุจท่านเป็นพระ-นางในละครเลยทเีดยีวทีน่ี่ทา่นจะ
ไดพ้บกับรูปป้ันของเบยองจุนและชเวจวีแูละอสิระเดนิชมตามอัธยาศัยพบกันณจุดนัดหมายเพือ่ลงเรอืกลับ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนัเมนูทคัคาลบหีรอืไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ี(มือ้ที ่1)อาหารเลือ่งชือ่โดยการน า
ไกบ่ารบ์คีวิมนัหวานกะหล า่ปลตีน้กระเทยีมซอสและขา้วมาผดัรวมกนับนกระทะแบนสดี าคลุกเคลา้ทกุ
อยา่งใหเ้ขา้ทีร่บัประทานคูก่บัผกักาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

บา่ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาตโิซรคัซานระหว่างทางท่านจะไดช้มววิทิวทัศน์อันงดงามที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวหรอื อกีชือ่เรยีกหนึง่วา่สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหล ีซึง่จะผา่นเสน้ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม ลัด
เลาะผ่านไปตามหนา้ผาหุบเขาและล าธาร น าท่านชมวดัชนิฮงึซา ตัง้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตซิอรัคซาน 

บรเิวณทางขึน้กระเชา้ โดยเป็นวัดที่มีความเก่าแก่มากที่สุดใน
เกาหล ีโดยถกูสรา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 652 ในสมัยอาณาจักรชลิลา 
จงึท าใหส้ถาปัตกรรมทัง้หมดนัน้เป็นแบบศลิปะในยุคชลิลา ทีม่ี
ความสวยงามอ่อนชอ้ยและไดร้ับอทิธพิลศลิปะแบบราชวงศถั์ง
ของจีนมาอย่างครบครัน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สถานีกระเชา้
ไฟฟ้าเพือ่น าทา่นโดยสาร น ัง่กระเชา้ไฟฟ้า(ไมร่วมคา่กระเชา้ 

ท่านละ 400 บาท หรอื 10,000 วอน)ซึง่จะสามารถมองเห็นววิทวิทัศน์บนยอดเขา  ดุจด่ังภาพวาดเกนิทีจ่ะ
บรรยาย ยิง่ชว่งฤดใูบไมเ้ปลีย่นสจีะเป็นชว่งทีง่ดงามทีส่ดุ นักทอ่งเทีย่วนยิมเดนิทางมาเพือ่ชมความงามของใบไม ้
สตีา่งๆ ชว่งประมาณเดอืนตลุาคมใบไมจ้ะกลายเป็นสแีดง สสีม้ และสเีหลอืงท่ัวทัง้บรเิวณ  

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่2) เมนู บลูโกก ิ(Bulgogi) คอื เนือ้ยา่ง อาหารยอดนยิมของเกาหล ีนยิมใชเ้นือ้
ววั แตส่ามารถใชเ้นือ้หมแูทนได ้กนิเนือ้ยา่งกบัผกัสดนานาชนดิ โดยหอ่เป็นค าๆ กนิกบักมิจแิละเครือ่ง
เคยีง โคชูจงั (Gochujang) ซอสพรกิเกาหล ีท าจากพรกิทีห่มกักบัขา้วเหนยีว เตา้เจีย้ว และเครือ่งปรงุ
อืน่ๆ  

ทีพ่กั I PARK RESORT SEORAK หรอืเทยีบเทา่  
วนัทีส่าม สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์- COSMETIC GALLERY - โรงงานสาหรา่ย – กรงุโซล- ตลาดทงแดมนุ 
                        ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้ทา่นเดนิทางสู ่เอเวอรแ์ลนด(์รวมบตัรผา่นประตแูละเครือ่งเลน่)เป็นสวน

สนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศเกาหลใีตตั้ง้อยูท่า่มกลางหบุเขาเชญิทา่น
ทอ่งไปกับโลกของสตัวป่์าซาฟารชีมขบวนพาเหรดแฟนตาซจีากตัวการต์นูสดุนา่รัก
เตมิเต็มความสขุของทา่นสนกุสนานไปกับเครือ่งเลน่ตา่งๆไมจ่ ากัดชนดิพรอ้มทัง้
บรรยากาศสดุโรแมนตกิทา่มกลางสวนสวยทีจ่ะผลัดเปลีย่นจัดแสดงดอกไมน้านา
ชนดิตามฤดกูาลตลอดทัง้ปีสมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูก่รุงโซล 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที4่)เมนูหมยูา่งเกาหลหีรอืพอรค์คาลบีเ้ป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ล ือ่งชือ่
และรูจ้กักนัดที ัว่โลก โดยน าหมสูว่นทีต่ดิกบักระดกูไปยา่งบนเตาถา่นแบบด ัง้เดมิเสริฟ์พรอ้มขา้วสวย
รอ้นๆ และเครือ่งเคยีงหลากชนดิกบัน า้จ ิม้เตา้เจีย้วสตูรเฉพาะและน า้ซปุสาหรา่ย 

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

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

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

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

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

INFANT (เด็กเล็กอาย ุไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 10,000 บาท 
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บา่ย จากนัน้น าท่านสู่COSMETIC GALLERYเป็นศูนยร์วมของเครือ่งส าอางของเกาหลอีาทRิOJUKISS, LOTREE, 
ETUDE และอกีมากมายหลากหลายแบรนดเ์นมทีน่ าเขา้มาจากท่ัวโลกอสิระทา่นเลอืกซือ้ไดต้ามอัธยาศัยจากนัน้
น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีด่วิตีฟ้รทีีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิดอาทนิ ้าหอม
เสือ้ผา้เครือ่งส าอางกระเป๋านาฬกิาเครือ่งประดับฯลฯ 

 จากนัน้น าทา่นเขา้ชมโรงงานสาหรา่ยของฝากทีม่ชีือ่เสยีงของเกาหลผีลติสาหร่ายใหมส่ดทกุวันมหีลายรสชาติ
ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของฝากน าทา่นเรยีนรูว้ธิกีารท าคมิบบัหรอืขา้วหอ่สาหรา่ยอาหารง่ายๆทีค่นเกาหลี
นยิมรับประทานค าวา่คมิแปลวา่สาหร่ายค าวา่บับแปลวา่ขา้วลักษณะจะเป็นแทง่ยาวๆแลว้จะหั่นเป็นชิน้พอดคี าจิม้
กับโชยุหรือวาซาบก็ิไดต้ามใจชอบพเิศษ!!! สวมชุดประจ าชาตเิกาหล ี(ฮนับก)มหีลากหลายชดุใหท้่านได ้
เลอืกใสพ่รอ้มเก็บภาพประทับใจ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่5) เมนู สุก ีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ (SHABU SHABU) คลา้ยกบัสุกีย้ากี ้ม ี
สว่นผสมตา่ง ๆ เช่น ผกั เนือ้ห ัน่บาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะน าวตัถตุา่ง ๆ เหลา่นีจุ้ม่แชล่งใน
น า้เดอืด หรอืน า้ซุป และปลอ่ยทิง้ไวส้กัพกั จากน ัน้น าสว่นผสมอยา่งอืน่ เช่น เตา้หู ้บะหมี ่ลงตุน๋ใหเ้ขา้
กนั แลว้รบัประทานโดยจุม่ลงในซอส 
หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูย่า่นทงแดมนุแหลง่ชอ้ปป้ิงทีช่ือ่ไดว้า่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยีซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณประตเูมอืง
โบราณทางทศิตะวันออกท่านสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทอาทเิสื้อผา้บุรุษ-สตรีรองเทา้บุรุษ-สตรี
รองเทา้ผา้ใบเข็มขัดหรอืของทีร่ะลกึอาทชิดุเครือ่งครัวถงุน่องถุงเทา้ผา้พันคอทา่นจะไดส้มัผัสกับบรรยากาศการช ้

อปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ 
ทีพ่กั  INTERCITY 365 HOTEL / L’ART HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีส่ ี ่ พระราชวงัชางดอ๊ก - หมูบ่า้นพุกชนฮนัอก - ศนูยโ์สมเกาหล ี– DUTY FREE –สมนุไพรฮอกเกนาม–ู 

ยา่นเมยีงดง          ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูพ่ระราชวงัชางดอ๊ก เป็นพระราชวังทีส่วยงามและทรงคณุคา่ทีส่ดุในประวัตศิาสตรเ์กาหลไีดร้บั
การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นหนึง่ในมรดกโลกทางดา้นวัฒนธรรมขององคก์าร
ยูเนสโกมคีวามส าคัญมากเพราะเป็นพระราชวังหลวงสรา้งในปีค.ศ.1 
405  ใชเ้ป็นทีป่ระทับของกษัตรยิใ์นราชวงศโ์ช ชอนหลายองคจ์นถงึ
พระเจา้ชุนจง (Seonjeong)  ดังนั้นทางรัฐบาลเกาหลีจึงไดอ้นุรักษ์
พระราชวังแห่งนี้ เอาไวอ้ย่างดีที่สุดแมจ้ะเคยเกิดเหตุอัคคีภัยกับ
พระราชวังแห่งนี้มาแลว้ จากนั้นเดินทาง หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก 
(Bukchon Hanok Village) เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี 
ท่ามกลางตกึรามบา้นช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บา้นแห่งนี้ก็
ยังคงรักษาอาคารบา้นเรอืนในสมัยโบราณ มกีลิน่อายของเกาหลใีนยคุ

เกา่แก ่เหมาะส าหรับคนทีช่อบสถานทีท่อ่งเทีย่วเชงิประวัตศิาสตร ์หมูบ่า้นบกุชอนฮันอกถอืเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว
อีกแห่งหนึ่งที่เมื่อนักท่องเที่ยวไดไ้ปเยือนแลว้ จะไดพ้บกับบา้นของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน 
ภายในหมู่บา้นมอีาคารแบบดัง้เดมิของเกาหลกีว่า 100 หลัง (รูปแบบบา้นแบบดัง้เดมิของเกาหลเีรยีกว่า ฮันอก
(hanok))  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั(มือ้ที7่)เมน ูไกตุ่น๋โสม (SAMGYETANG)อาหารยอดนยิมในวงัหลวงในสมยักอ่น 
ปัจจุบนัเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กนัวา่บ ารุงและเสรมิสุขภาพ ภายในตวัไกจ่ะมขีา้วเหนยีว 
รากโสม พุทราแดง และเคล็ดลบัในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่กกัตุก ีเสน้ขนมจนี เหลา้
โสม พรกิไทยด าและเกลอื 

บา่ย  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูศ่นูยโ์สมเกาหล ีซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปีซึง่ถอืวา่เป็นโสม
ทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและน ากลับไปบ ารุง
ร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอืทางบา้น จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีด่วิตีฟ้รทีีน่ี่มี
สนิคา้ชัน้น าใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนดิอาทนิ ้าหอมเสือ้ผา้เครือ่งส าอางกระเป๋านาฬกิาเครือ่งประดับ
ฯลฯ จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปดแูลสขุภาพกันทีศ่นูยส์มนุไพรฮอกเกนามซู ึง่เป็นสมนุไพรทีท่ั่วโลกรวมถงึ
สถาบันตา่งๆยอมรับวา่เป็นสมนุไพรทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในการบ ารุงตับและดแูลตับของเรา เป็นสมนุไพรทีห่าไดย้าก
ในปัจจุบัน ทา่นจะไดช้มการสาธติการทดลองตวัยาจากสมนุไพรชนดินีม้ ีฮอกเกนาม ูเป็นตน้ไมท้ีเ่จรญิเตบิโตใน
ป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมน ามา
รับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ (มือ้ที ่8) เมนูโอซมับูลโกกคิอืปลาหมกึสดและหมูหมกัเกาหลหีมกัจนไดท้ีผ่ดัทานกบั
น า้ซุปรอ้นๆ 

 จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดงหากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไรกา้วล ้าน าสมัยเพยีงใด
ทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นี้พบกับสนิคา้วัยรุ่นอาทเิสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรนเครือ่งส าอางแบรนดดั์งของเกาหลี
พบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงซึง่เมยีงดงแหง่นีจ้ะมวีัยรุน่หนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ี่กวา่จ านวนมาก
ในแตล่ะวัน 

ทีพ่กั  INTERCITY 365 HOTEL / L’ART HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้ N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท)์ – ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง -ยา่นฮงแด – พลอยแอมมาทสิ-ซุปเปอรม์า

เก็ต– สนามบนิอนิชอน – กรงุเทพฯ                                           ( B / L / -) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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จากนัน้น าทา่นสูห่อคอยกรงุโซล หรอื N SEOUL TOWER (ไมร่วมคา่ลฟิท ์ทา่นละ 400 บาท หรอื 
10,000 วอน)ถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์ทีส่ าคัญแหง่หนึง่ของกรุงโซล บางครัง้ถกูเรยีกวา่ “นัมซาน ทาวเวอร”์ 
(NAMSAN TOWER) ตามสถานทีต่ัง้คอืบนภเูขานัมซาน เป็นหอคอยทีม่ี
ความสงูจากฐานประมาณ 236.7 เมตร มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือ
ระดับน ้าทะเล ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1969 ถอืวา่เป็นหอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุ
ในโลกตดิ 1 ใน 18 อันดับของโลก เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วและประชาชน
ทั่วไปไดเ้ขา้ชมครัง้แรก เมือ่ปี ค.ศ. 1980 ได ้ภายในแยกเป็น 3 โซน 
ไดแ้ก ่TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจุดทีส่ามารถชมความงดงาม
ของกรุงโซลไดท้ัง้ยามกลางวนัและยามค า่คนื ชมทัศนียภาพของแมน่ ้า 
Han ซึง่ไหลผา่นใจกลางกรุงโซล ภาพตกึรามบา้นชอ่งทีเ่รยีงราย และ
ลอ้มรอบไปดว้ยทวิเขา BUKHAN และเทอืกเขา INWANGSAN อสิระให ้
ทกุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรปูคูห่อคอย หรอืคลอ้งกญุแจคูร่ักตามอัธยาศัยจากนัน้น าทา่นสูศ่นูยน์ า้มนัสนเข็ม
แดง ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเขม็แดงจากยอดเขามาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยี
พรอ้มกับการวจิัยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามนัสนเข็มแดง โดยกวา่จะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 
แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ 2.7 กโิลกรมั มาสกัดเอาน ้ามนัมาผลติและวจิัยออกมาเป็นน ้ามัน สามารถ
ชว่ยในการลดระดับไขมนัในเสน้เลอืดไดเ้ป็นอยา่งด ีน าทา่นเดนิทางสูย่า่นฮงแดถนนสายART ชือ่ "ฮงแด" ยอ่มา
จาก "ฮงอกิแดฮักเกยีว" (แปลวา่มหาวทิยาลัย 
ฮงอกิ) เรียกแบบย่อๆเลยกลายเป็น "ฮงแด"  ย่านนี้มทัีง้รา้นอาหารคอฟฟ่ีช็อปผับบารร์า้นขายเสือ้ผา้รา้นขาย
เครือ่งส าอางและเกสเฮา้สร์าคายอ่มเยาถอืเป็นศนูยร์วมวัยรุ่นเด็กแนวชาวเกาหล ี

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่10) เมนูโอซมับูลโกกคิอืปลาหมกึสดและหมูหมกัเกาหลหีมกัจนไดท้ีผ่ดั
ทานกบัน า้ซุปรอ้นๆ 

บา่ย จากนั้นน าท่านชมโรงงานเจยีระไนพลอยแอมมาทสิ ชาวเกาหลนีิยม
พลอยสมีว่งพลอย และถอืวา่เป็นอัญมณีน าโชคและสขุภาพของผูท้ีเ่กดิวัน
เสาร ์แวะซือ้ของฝากทีร่า้นซุปเปอรม์าเก็ต เลอืกซือ้สาหร่าย ขนมตา่ง ๆ 
ช็อกโกแลต ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม 
โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื่องส าอางโสม กมิจ ิเป็บเปโร ้
หรือป๊อกกีเ้กาหล ีชนิราเมงหรือมาม่าเกาหล ีเป็นตน้ สมควรแก่เวลา น า
คณะเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน 

19.30น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที7่C2203 
00.00น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวัสดภิาพ 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงทะเบียนให้ครบ 4 ขัน้ตอน 

➢ ขัน้ตอนท่ี 1 ลงทะเบียน K-ETA โดยช ำระค่ำธรรมกำรลงทะเบียนเพ่ิม ท่ำนละ 1,300 บำท  
➢ ขัน้ตอนท่ี 2 ลงทะเบียน Q-CODE  
➢ ขัน้ตอนท่ี 3 ลงทะเบียนตรวจ PCR ท่ีเกำหลี โดยช ำระคำ่บริกำรเพ่ิม ท่ำนละ ประมำณ 80,000 วอน 
➢ ขัน้ตอนท่ี 4 ลงทะเบียน THAILAND PASS โดยไม่รวมค่ำแพค็เกจ Test & Go หำกลูกค้ำสนใจให้ทำง

บริษทัท ำจองให้ ทำงบริษทัขอแนะน ำแพค็เกจ โรงแรมโนโวเทล สยำม สแควร ์
ราคาทวัรร์วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ   2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ   4. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก.   8. หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
9. คา่ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
10. น ้าเปลา่วันละ 1 ขวด   

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 

การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  
และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น   

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหล ี 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศเกาหล ีทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี   
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลเีรยีกเก็บ   

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   
ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
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ราคาทวัรไ์มร่วม  
1.    ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากับภาษี)  
2.    คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
3. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด ปกต ิ15 กโิลกรมั 
4. คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
5. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 35,000 วอน หรอื 1,050 บาท (ในวนัเช็คอนิทีส่นามบนิสุวรรณภูม)ิ 
 
เง ือ่นไขการจองทวัร ์
*  กรณุาวางเงนิมดัจ า ทา่นละ 10,000 บาท ทีน่ั่งจะถกูยนืยันเมือ่ไดร้ับคา่มัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
*  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระ 30 วันกอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บวันเสาร-์อาทติย)์ 
*  หลังจากช าระค่ามัดจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้ก่อนทีบ่รษัิทฯจะท าการออกตั๋ว โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1-2 

สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเทา่นัน้ 
 
เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 

• กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง
อยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผู ้
เดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีวันเดนิทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผูจ้องทัวร์ตอ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผู ้
เดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นการเดนิ (ไมนั่บรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจาก
นี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

• กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (ไมนั่บรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่น
ชือ่ผูเ้ดนิทางไดท้กุกรณี 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน (ไม่นับเสาร์-อาทติย)์ บรษัิททัวรค์นืค่าใชจ้่ายใหทั้ง้หมดตามยอดทีผู่จ้องช าระ (หาก

การเดนิทางนัน้ตรงกับช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรือกรุ๊ปทีม่กีารการันตคี่ามัดจ าที่พัก
โดยตรงหรอืโดยการผา่น ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศแลว้ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 10,000 บาท  
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของราคาทัวร ์
•  แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วัน (ไมนั่บเสาร-์อาทติย)์ บรษัิททัวรเ์ก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100% 
 
หมายเหต ุ
1. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการออกทวัรต์ ัง้แต ่25 ทา่นขึน้ไป หากมลีูกทวัรต์ า่กวา่นีอ้าจจะตอ้งมกีารปรบัราคาขึน้ 
2. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ การประทว้ง การนัด

หยุดงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที่
กรมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

3. ทางบรษัิทฯจะรับเฉพาะลกูคา้ทีม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
4. ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื้อเพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้ 

5.  กรณีลูกคา้ไมเ่ขา้รา้นช็อป ช าระเพิม่รา้นละ 50 USD ตอ่ทา่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูการเตรยีมตวัในการเดนิทางเขา้-ออกประเทศไทยและประเทศเกาหล ี(มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ 15 มนีาคม 2565) 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 

 
หมายเหต ุ: คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงแลว้ ประมาณ 2 ช ัว่โมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
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➢ การเตรยีมตวัก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย 

1. ลงทะเบยีนผ่านระบบ K-ETA (ทางบรษิทับรกิารการลงทะเบยีนให)้  
o เอกสารประกอบการลงทะเบยีน K-ETA 

▪ ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง (หน้าแรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ (รปูถ่ายจากมอืถอืไม่
สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าว่างไม่ต ่ากว่า 2 
หน้า 

▪ รปูถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน โดยสแกนไฟลเ์ป็น
รปูภาพ 

2. เอกสารใบรบัรองผลตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึง่ถูกรบัรองภายใน 48 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง  
o ส าหรบัเดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี ผูสู้งอายุทีม่อีายุ 65 ปีขึน้ไป และสตรมีคีรรภ์ ทีย่งัไม่ไดร้บัการฉีดวคัซนี จะต้องเดนิทาง

พรอ้มผูป้กครองทีฉ่ีดวคัซนีครบ และต้องมีใบรบัรองผลตรวจเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึ่งถูกรบัรองภายใน 72 
ชัว่โมงก่อนเดนิทาง) 

o ส าหรบัผูท้ีเ่คยไดร้บัเชื้อ COVID-19 จะต้องมเีอกสารใบรบัรองทีร่ะบุผลว่าไม่พบเชื้อ COVID-19 และใบรบัรองต้องมี
อายุไม่เกนิ 6 เดอืน นับตัง้แต่วนัทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึ ณ วนัทีเ่ดนิทาง โดยเอกสารตอ้งเป็นภาษาองักฤษ  

** ทัง้นี้ผู้เดินทางจะต้องท าการส่งข้อมูลในขอ้ 2 มาให้ทางบริษัทในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อท าการลงทะเบียน Q CODE 48 
ชัว่โมงก่อนการเดนิทาง ** 

3. ลงทะเบยีน Q CODE (ทางบรษิทับรกิารการลงทะเบยีนให)้ 
o เอกสารประกอบการลงทะเบยีน Q CODE 

▪ ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง (หน้าแรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ (รปูถ่ายจากมอืถอืไม่
สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าว่างไม่ต ่ากว่า 2 
หน้า 

▪ รปูถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน โดยสแกนไฟลเ์ป็น
รปูภาพ 

▪ เอกสารใบรบัรองผลตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึง่ถูกรบัรองภายใน 48 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง  
4. ลงทะเบยีนตรวจ PCR ทีเ่กาหล ี(ทางบรษิทับรกิารการลงทะเบยีนให)้ 
5. ลงทะเบยีน Thailand Pass (ทางบรษิทับรกิารการลงทะเบยีนให)้  

o เอกสารประกอบการลงทะเบยีน Thailand Pass 
▪ เอกสารการจองแพก็เกจ Test & Go  

** ในกรณีทีลู่กคา้จองแพก็เกจ Test & Go จะตอ้งท าการส่งขอ้มลูการท าจองใหก้บับรษิทัเพื่อท าการลงทะเบยีนให ้** 
▪ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง 

(Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate) 
** ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไดร้บัวคัซนีครบโดส รวมถึงผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีสองชนิดแตกต่างกนั แล้วอย่างน้อยก่อนวนัเดนิทาง 14 วนั และ
เขม็ล่าสุดทีฉ่ีดไม่เกนิ 6 เดอืนหรอื 180 วนั ในการเขา้ประเทศเกาหล ี** 
ตวัอย่างการรบัวคัซนี  ทีส่ามารถเดนิทางได ้   

เขม็ที ่1 Pizer/หรอืยีห่อ้อื่นๆ 
  เขม็ที ่2 Pizer/หรอืยีห่อ้อื่นๆ 

เขม็ที ่3 Moderna/หรอืยีห่อ้อื่น ไดร้บัวคัซนีล่าสุด วนัที ่25 ธนัวาคม 2564  
(นับจากวนัเดนิทางแล้วมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน หากมอีายุการรบัวคัซีนเกินจะต้องท าการรบัวคัซนีใหม่อกี
ครัง้โดยทีเ่ขม็ล่าสุดจะตอ้งฉีดก่อน 14 วนัเดนิทาง) 

 
 



HT-KR7C001-23JUN-30SEP65                                                                                                    UPDATE 02/05/64       

 
 

9 
 

แบบสอบถามข้อมลูเพือ่การกรอกลงทะเบียน K-ETA 
!!! ผู้สมัครทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียด !!! 

 

1. ชื่อ-นามสกุล ปัจจุบนั ตามหน้าหนังสือเดินทาง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)............................................................................ 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด................................................................................................................................................................... 
3. เพศ        ชาย          หญิง 
4. สถานภาพ     โสด     สมรส          หย่า          หม้าย          แยกกันอยู ่         มีบุตรร่วมกัน  
5. หมายเลขบัตรประชาชน..................................................................................................... ................................................ 
6. หมายเลขพาสปอร์ต.............................................วันที่ออก..............................วันหมดอายุ............................................... 
7. เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................อีเมล์............................................(หากไม่มีกรุณาระบุของคนในครอบครัว/เพื่อน) 
8.  อาชีพปัจจุบัน (การทำงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ,ตำแหน่งงาน, หากเป็นแม่บ้านหรือเกษียณอายุ กรุณาระบุด้วย

................................................................................................................................................. .......................................... 
9. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศเกาหลี  

เคย ....................ครั้ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพ่ือ ....................................................  
ไม่เคย 

10. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ประเทศเกาหลี 
เคย ....................ครั้ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพ่ือ ....................................................  
ไม่เคย 
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ตัวอย่างการกรอกแบบสอบถามข้อมูลเพื่อการกรอกลงทะเบียน K-ETA 

 

1. ชื่อ-นามสกุล ปัจจุบนั ตามหน้าหนังสือเดินทาง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)............................................................................ 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด................................................................................................................................................................... 
3. เพศ        ชาย          หญิง 
4. สถานภาพ     โสด     สมรส          หย่า          หม้าย          แยกกันอยู ่         มีบุตรร่วมกัน  
5. หมายเลขบัตรประชาชน..................................................................................................... ................................................ 
6. หมายเลขพาสปอร์ต.............................................วันที่ออก..............................วันหมดอายุ............................................... 
7. เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................อีเมล์............................................(หากไม่มีกรุณาระบุของคนในครอบครัว/เพื่อน) 
8.  อาชีพปัจจุบัน (การทำงาน/การเรียน) กรุณาระบุอาชีพ,ตำแหน่งงาน, หากเป็นแม่บ้านหรือเกษียณอายุ กรุณาระบุด้วย

................................................................................................................................................. .......................................... 
9. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศเกาหลี  

เคย ....................ครั้ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพ่ือ .................................................... 
ไม่เคย 

10. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ประเทศเกาหลี 
เคย ....................ครั้ง จุดประสงค์ในการเดินทางเพ่ือ ....................................................  
ไม่เคย 

การเตรยีมเอกสาร เพื่อขอยื่นลงทะเบยีน K-ETA ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
 

1. ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทาง (หน้าแรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภำพ (รปูถ่ายจากมอืถอืไม่สามารถใชไ้ด)้ มอีายุการใช้
งานคงเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีน้าวา่งไม่ต ่ากว่า 2 หน้า 

2. รปูถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภำพ 
 

            
 

MISS SUNISA SUWANNASEE 
18 พฤศจกิายน 2538 

1-0000-00000-00-0 
AB10000 1 ม.ค. 2565 1 ม.ค. 2570 

083-000-0000 abc@gmail.com 

พนกังานบรษิัทเอกชน 

 
 

 

 

1 ท่องเทียว 

5 ท่องเทียว 
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ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยื่นลงทะเบยีน K-ETA ทีท่่านควรทราบ 
 

1. หลงัจากท าการยื่นลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ ผลการลงเบยีนแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดงันี้ 
1.1 OK หมายถงึ ผ่านการลงทะเบยีน (มอีายุการใชง้านได ้2 ปี ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ โดยแต่ละครัง้พ านักไดไ้ม่เกนิ 90 วนั) 
1.2 NOT OK หมายถงึ ไม่ผ่านการลงทะเบยีน ไม่มสีามารถออกเดนิทางไดต้ัง้แต่ประเทศตน้ทาง 
1.3 SELECTEE หมายถงึ สามารถออกเดนิทางยงัประเทศตน้ทางได ้แต่เมื่อไปถงึยงัประเทศปลายทางจะตอ้งผ่านการพจิารณา

อกีครัง้ซึง่อาจจะผ่าน หรอืไม่ผ่านขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจทางเจา้หน้าที่ 
 

2. ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าธรรมในการลงทะเบยีน เนื่องจากการพจิารณาเป็นไปตามเงื่อนไขหรอืกฎหมายของประเทศ
นัน้ๆ โดยทางเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง และเจา้หน้าทีก่รมแรงงานเป็นผูต้ดัสนิชีข้าด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

3. ในกรณีที่ผลการลงทะเบียนของลูกค้าคือ SELECTEE และทางลูกค้าตัดสินใจเดินทางเพื่อรบัการพิจารณาอีกครัง้ ณ ประเทศ
ปลายทาง หากถูกปฏเิสธเขา้ประเทศซึง่มคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการเปลี่ยนตัว๋ขากลบั และรวมถงึค่าบรกิารอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้
ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบในค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆ เรยีกเกบ็ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่าย
ทีเ่กดิขึน้ทุกกรณี หากต้องกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ทีีน่ัง่ว่าง หรอืตามวนัเดนิทางของตัว๋เครื่องบนิ ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัทาง
เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้และสายการบนิเป็นผูพ้จิารณาเท่านัน้ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ และ
ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั 

 

 

 

 

 

 


