
 

 

 

 

 



 

 

 

23.30 น. พร้อมกันที�สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั�น4 ประตู3 แถว Fเคาน์เตอร์สาย
การบินแอรเ์อเชยีเอ็กซ์โดยมีเจ้าหน้าที�อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
02.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลใีต้โดยเที-ยวบินที- XJ700(ไม่มบีรกิารอาหารบนเครื-อง) 
10.05 น. เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลใีต้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป-นที�เรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถิ�นที�เกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั�วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื�อความสะดวก
ในการนัดหมาย) หลังผ่านขั8นตอนการตรวจคน
เข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

กลางวัน �บรกิารอาหารกลางวันเมนู จาจังมยอน 
 นําทุกท่านเดินทางสู่อินชอน ไชน่าทาวน์ ย่าน
ชุมชนชาวจีนในเกาหลี ถือกําเนิดขึ8นมาจากการ
เป;ดท่าเรืออินชอน  เพื�อเป-นพื8นที�สําคัญในการ
ขนส่ง และค้าขายสินค้ากับจีนแผ่นดินใหญ่ ชาว
จีนจํานวนมากจึงอพยพมาตั8งรกรากจนกลายเป-น “ไชน่าทาวน์” มาจนถึงป@จจุบัน ในขณะที�เดิน
ผ่านตรอกซอกซอยต่างๆ เราสามารถสัมผัสกลิ�นอาย และวัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนที� ยังคง
หลงเหลืออยู่ได้ มีร้านอาหารจีนมากมายให้ลิ8มลอง และที�นี�ยังเป-นต้นกําเนิดเมนูโด่งดังของเกาหลี 
บะหมี�จาจังมยอน หรือบะหมี�ดํา ที�ทุกคนรู้จักกันในทุกวันนี8 มาถึงที�ต้องไปอุดหนุนร้านดังในตํานาน 
Mandabokจาจังมยอน เป-นร้านขายบะหมี�ดําเจ้าเก่าที�มีลูกค้ามาเข้าคิวรอกันเป-นจํานวนมาก 
โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และเดินเที�ยว ถนนแคฮังนูร ีถนนที�เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่อง
สไตล์ญี�ปุEนผสมผสานกับจีนและเกาหลี ซึ�งโซนอาคารบ้านเรือนญี�ปุEนออกแบบด้วยไม้แบบเรียวกัง 
หรือภัตตาคารสมัยเอโดะ ทําให้ถนนสายนี8มีความแตกต่างและโดดเด่นมากๆ 
นําท่านเดินทางไปยังเมือง ฮวาชอนร่วมฉลองเทศกาลสุด
ยิ�งใหญ่เทศกาลตกปลานFาแข็งซึ�งในปGนี8งานเทศกาลถูกจัด
ขึ8นในวันที� 07 – 29 มกราคมในแต่ละปGจะมีนักท่องเที�ยว
มาเยือนนับล้านคนเพื�อตกปลาเทร้าท์ภูเขา “The Queen 
of Valley หรือราชินีแห่งขุนเขา”โดยจะอาศัยอยู่ในนFา
เย็นที� มีอุณหภูมิตWากว่า 20 องศาเซลเซียสนอกจาก
กิจกรรมตกปลาแล้ว สามารถนําปลาที�ตกได้มาทําเป-นซูชิหรือซาชิมิแล้วรับประทานได้เลยภายใน 

วันที-สอง สนามบินอินชอน •ไชน่าทาวน์ • ถนนแคฮังนูร•ี เทศกาลตกปลานBาแข็ง 
�(-/กลางวัน/เย็น)    

วันแรก  สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ  
�(-/-/-)    



 

 
 
งานจะมีกิจกรรมท้าความหนาวต่างๆอาทิเช่นการแข่งขันจับปลาเทร้าท์ด้วยมือเปล่าการตกปลาใต้
น้าแข็งการโชว์แกะสลักนFาแข็งเล่นเลื�อนหิมะและอื�นๆ(ฟร!ี! อุปกรณ์ตกปลา) 
(หมายเหตุ : วันเวลาในการจัดงานอาจมกีารเปลี-ยนแปลงขึ�นอยู่กับสภาพอากาศในปKนั�นๆหาก
ไม่สามารถไปตกปลานBาแข็งได้ในกรณีที-นBาแข็งยังไม่สามารถลงไปยืนตกปลาได้บรษัิทฯจะนํา
ท่านไปตกปลาที-ซาราซอมหรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยขัดข้องอื-นๆบริษัทฯขอสงวนสิทธิOในการ
ปรบัเปลี-ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

เย็น  �บรกิารอาหารเย็นเมนู บูลโกกิ 
จากนั�น  พักที- L’ART Hotel หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป-นเพียงโรงแรมที� นําเสนอเบื8 องต้นเท่านั8น ซึ� งอาจมีการ
เปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพักจะเป-นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
เช้า � บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั8น สนุกกับการเล่นสกีบน ลานสกีขนาดใหญ่ เมื�อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวภูเขาของประเทศเกาหลีที�
จะถูกปกคลุมเต็มไปด้วยหิมะ ด้านในจะมีลานสกีทางลาดที�เหมาะสมกับนักสกีทุกเวล ทั8งระดับ
เริ�มต้นสําหรับมือใหม่หัดเล่นสกี เนินระดับกลาง และเนินสําหรับคนที�เล่นสกีจนชํานาญแล้ว เนิน
ลาดส่วนใหญ่จะช่วยให้นักสกีที�มีประสบการณ์น้อยได้สนุกสนานไปกับการเล่นสกีด้วยความ
ปลอดภัย ส่วนทางลาด Deer Slope จะมีความลาดชันน้อย เหมาะอย่างยิ�งสําหรับนักเล่นสกีที�อยู่
ระหว่างระดับเริ�มต้น ส่วนทางลาดแบบ S Dragon Slope จะเพิ�มความสนุกสนานเป-นอย่างมาก
สําหรับนักสกีระดับกลาง ควรเตรียมอุปกรณ์ก่อนเล่นสกีให้พร้อม อาทิ เสื8อแจ๊คเก็ตกันนFา กางเกง
รัดรูป ผ้าพันคอ แว่นกันแดด และถุงมือสกี ก่อนลงสนามจริงต้องรับฟ@งข้อแนะนําต่างๆ และฝaก
วิธีการเล่นจากเจ้าหน้าที�ท้องถิ�น เพื�อความปลอดภัยของผู้เล่นทุกคน สําหรับคนที�เล่นจนโปรสามา
รถนั�งกระเช้าขึ8นไปได้บนเขาได้เลย (อัตราค่าบรกิารไม่รวม: ค่าเล่นสกี ชุดสกี อุปกรณ์ในการเล่น
สกี สกีลิฟท์ สโนว์สเลด) 

 หมายเหตุ: การเปZดให้บริการของลานสกีและปริมาณของหิมะ ขึ�นอยู่กับความเอื�ออํานวยของ
สภาพอากาศในแต่ละปK หากมปีรมิาณหิมะไม่เพยีงพอ ลานสกีอาจจะยังไม่เปZดให้บรกิาร หากไม่
สามารถเดินทางไปยังสถานที-ตามที-ระบุในโปรแกรมทัวรไ์ด้ บรษัิทฯขอสงวนสิทธิOปรบัรายการ
ท่องเที-ยวทดแทนเป[น ONE MOUNT (SNOW PARK*) 

 
 
 

วันที-สอง สกี • ไรส่ตรอวเบอรร์ี- •สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์• คอสเมติค •สมุนไพรโสม•ถนนฮงแด 
�(เช้า/กลางวัน/เย็น) 
 



 

 
 
 ผจญภัยใน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกที�ใหญ่ที�สุดในประเทศเกาหลี ตั8งอยู่ในหุบเขาที�มี

ทัศนียภาพงดงาม จัดได้ว่าเป-น 1 ใน 4 สวนสนุกยอดนิยมของโลก มีงานเทศกาลต่างๆ ผลัดเปลี�ยน
หมุนเวียนตลอดทั8งปG เช่น Tulip Festival, Rose Festival, Summer Splash, Halloween Festival 
และ Romantic Illumination ที�จะเป;ดไฟสว่างไสวในตอนกลางคืน เอเวอร์แลนด์เป-นสวนสนุก
ขนาดใหญ่แบ่งออกเป-นโซนถึง 5 โซน ดังนี8 

 
• โซนที- 1 - Global Fairหลังจากผ่านประตูเข้ามาสู่สวนสนุก พบกับการผสมผสานกันอย่าง

ลงตัวของสถาป@ตยกรรมแห่ง
โลกตะวันออกและตะวันตก ที�
ผสมผสานเข้ากันได้อย่างลง
ตัวอย่างเมโสโปเตเมีย เรอเนส
ซองส์ ไปจนถึงแบบโมเดิร์น 
เต็มไปด้วยร้านของที� ระลึก 
และร้านอาหารมากมาย มีมุม
ถ่ายรูปสวยๆ ต้นไม้แฟนตาซี 
(Magic Tree) ที�จะเปลี�ยนธีมไปตามฤดูกาล ต้นไม้ขนาดใหญ่มีความสูงถึง 13 เมตร ทํา
หน้าที�คอยต้อนรับเหล่านักท่องเที�ยวที�เข้ามาในสวนสนุก  

• โซนที- 2 - Zootopia ท่องโลก Safari World ที�เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดกว่า 200 สาย
พันธ์ุ และตื�นเต้นไปกับการนั�งรถสะเทิ8นนFาสะเทิ8นบกในโซน Lost Valley ชมฝูงสัตว์อย่าง
ใกล้ชิด  

• โซนที- 3 - European Adventure ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามตามแบบยุโรปสถานที�
ท่องเที�ยวยอดนิยมคือ คฤหาสน์ลึกลับ ซึ�งจะได้สนุกไปกับการยิงผี และ รถไฟเหาะ T-
Express เป-นรถไฟเหาะรางไม้ที�สูงที�สุดในโลก นอกจากนี8ยังมีสวนดอกไม้สี�ฤดู Secret 
Garden โดยมวลหมู่พฤกษาจะถูกเนรมิตขึ8นมาอย่างสวยงามในทุกฤดูกาล  

• โซนที- 4 - Magic Landดินแดนเมจิกแฟนตาซี ตกแต่งสวยงามราวกับเมืองในฝ@น  
• โซนที- 5 - American Adventureพาย้อนยุคกลับไปยังสมัยโคลัมบัส เตรียมวอร์มเสียงไป

กรีxดกับเครื�องเล่นมากมาย อาทิ Columbus Adventures, Rolling X-Train, Double 
Rock Spin, Hurricane เป-นต้น  

อีกหนึ�งความสนุกในช่วงหน้าหนาว การเล่นเลื-อนหิมะ Snow Busterมีความเร็วและความสูง
หลายระดับให้เลือกเล่น และมีเลื�อนหิมะสําหรับครอบครัวให้เด็กๆ ได้เล่นอย่างปลอดภัย 

 

 



 

 

 
กลางวัน �บรกิารอาหารกลางวัน เมนู บารบ์คิีวปZ� งย่างสไตล์เกาหล ี
 นําท่านเลือกซื8อเครื�องสําอาง คอสเมติคเอาท์เลทศูนย์รวมเครื�องสําอางเกาหลีหลากหลายแบรนด์ 

หรือจะเป-นแบรนด์ JSM ของทางตัวร้านเองก็มี
ให้เลือกมากมาย อาทิ แสตมป�เซลล์ โบท็อกซ์ 
ครีมนFาแตก ครีมหอยทาก และสินค้าอื�นๆ มีให้
เลือกมากมาย และนําชม ศูนย์สมุนไพรโสม
ราชาแห่งมวลสมุนไพร ช่วยกระตุ้นการทํางาน
ของเซลล์เม็ดเลือดขาวชาวเกาหลีนํามาใช้รักษา 
และดูแลสุขภาพเป-นเวลานานกว่า 2,000ปG 
ช้อปป;8 งมันส์ๆกันต่อที�ถนนฮงแดแหล่งรวม
วัยรุ่นจากทั�วทุกสารทิศ เพราะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยฮงอิกเรียกได้ว่าเป-นย่านที�คึกคักตั8งแต่กลางวัน
ไปจนถึงกลางคืนถ้าพูดถึงเรื� องอาหารการกินคาเฟEหรือร้านอาหารก็เลือกหาได้ไม่ยากที� นี� มี
ร้านอาหารที�ขายอาหารทําเองมากมายในราคาที�ไม่แพงจนเกินไปและยังมีตัวเลือกอาหาร
หลากหลายประเภทยามคWาคืนของโซลจะพบกลุ่มนักดนตรีและนักเต้นเบรคแดนซ์มาโชว์ฝGมือวาด
ลวดลายอยู่เต็มถนนคลับและบาร์บนถนนสายนี8จะเป;ดในตอนดึกและบางที�ก็เป;ดตลอด 24 ชั�วโมง
โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์ 

 
คuา       �บรกิารอาหารเย็น เมนู บิบิมบับ 
จากนั�น  พักที- L’ART Hotel หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป-นเพียงโรงแรมที� นําเสนอเบื8 องต้นเท่านั8น ซึ� งอาจมีการ
เปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพักจะเป-นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 

เช้า � บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั8น  นําชม RED PINEผลิตภัณฑ์ที�สกัดจากนFามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยล้างพิษระบบเลือดให้

สะอาด เพิ�มภูมิต้านทานร่างกายให้แข็งแรง และช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย นําชม ศูนย์สมุนไพรฮ็
อกเกนามูเป-นสมุนไพรที�ช่วยบํารุงตับล้างตับทําให้ตับแข็งแรงสามารถรับประทานได้ทุกเพศทุก
วัยแม้ว่าไม่ได้เป-นโรคอะไรเลยทุกส่วนของฮ็อกเก็ตนามูกิ�งก้านใบเป-นสมุนไพรได้หมดแต่ส่วนที�ดี
ที�สุดคือเมล็ดแก่ช่วยถอนพิษสุราได้อย่างยอดเยี�ยม 

 

วันที-สาม นBามันสน •สมุนไพรฮ็อกเกนามู•พิพิทธภัณฑ์สาหรา่ย + ใส่ชุกฮันบก •ห้างฮุนได ยออโีด •
พระราชวังเคยีงบกกุง• โซลทาวเวอร•์ ดิวตี�ฟร ี•ย่านเมยีงดง 

�(เช้า/กลางวัน/-) 



 

 
 

นําท่านช้อปป;8 งสินค้าที� ฮุนไดมอลล์ ยออีโด 
ห้างเป;ดใหม่ที�ใหญ่ที�สุดในกรุงโซล มีทั8งหมด 8 
ชั8นรวมถึงชั8นใต้ดิน 7 อีกชั8นซึ�งคอนเซ็ปท์ของ
ห้างนี8คือสวนสาธารณะแบบIndoorมีสินค้าให้
เลือกซื�อมากมาย โดยชั8น 1 จะเป-นโซนร้านค้า
แบรนด์ระดับHi-End ไว้ในที�เดียว อาทิ Gucci, 
YSL, Balenciaga, Channel, Prada, Bvlgari 
เป-นต้น นอกจากนี8  ยังมีคาเฟEสวยๆ และ
ร้านอาหารชื�อดังมากมาย(ฟร!ีGift Card ท่านละ 10,000 วอน) 

เที-ยง      � อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศยัเพื-อความสะดวกในการช้อปปZ� ง 
 
จากนั8น  เยือนอดีตพระราชวังหลวงที�เก่าแก่ และใหญ่ที�สุดในกรุงโซล พระราชวังเคียงบกกุงมรดกทาง

วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประวัติศาสตร์เกาหลี มีสถาป@ตยกรรมที�งดงามสอดคล้องกับ
ธรรมชาติอย่างลงตัว ฉากหลังมีปราการธรรมชาติเป-นภูเขาพูกักซาน ส่งให้พระราชวังแห่งนี8ดู
ยิ�งใหญ่ขึ8นไปอีก เพียงแค่ได้ไปเยือนก็รู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลาไปอยู่ในสมัยราชวงศ์โชซอน เดิม
ภายในพระราชวังมีพระตําหนักถึง 200 ตําหนัก แต่ถูกทําลายลงในช่วงที�ประเทศญี�ปุEนเข้ามา
รุกรานหลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 ตําหนักเท่านั8น บรรดาคู่รักชาวเกาหลีมักจะใส่ชุดฮันบกมาถ่ายรูป
คู่กับฉากหลังที�สวยงามอย่าง มุมมหาชนที�ใครมาเยือนก็ต้องได้เก็บภาพความประทับใจกับ “พระ
ที-นั-งคึนจองวอน”อดีตที�ประทับของพระมหากษัตริย์เพื�อใช้ว่าราชการ ด้านหน้าจะเป-นลานกว้าง
ไว้ใช้จัดพิธีสําคัญของทางราชสํานัก นอกจากนี8ยังมี
ศาลากลางนFา ศาลาคยองฮวีรู ห้องจัดเลี8ยงหลวง 
และเป-นศาลาที�ใหญ่ที�สุดของประเทศเกาหลีใต้ ถือ
เป-นจุดไฮไลท์ที�นักท่องเที�ยวมาถ่ายรูปเยอะพอๆ กับ
พระตําหนักหลวงเลยก็ว่าได้ ป;ดท้ายด้วย ศาลาฮ
ยางวอนจอง อีกหนึ�งไฮไลท์ที�ขึ8นชื�อว่าเป-นศาลาที�
งดงามมากที�สุดแห่งหนึ�ง มีรูปทรงหกเหลี�ยมตกแต่งด้วยลวดลายและสถาป@ตยกรรมเกาหลีแบบ
ดั8งเดิม ตั8งอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบที�เชื�อมต่อกับ สะพานไม้ชวีฮยางกโย สะพานไม้ที�ยาวที�สุด
ในสมัยราชวงศ์โชซอน และเป-นจุดชมใบไม้เปลี�ยนสีที�งดงามจนหาที�เปรียบไม่ได้ 
นําท่านชมขั8นตอนการทําสาหร่ายเกาหลี พิพิธภัณฑ์สาหร่ายต้นกําเนิดของการผลิตสาหร่าย 
พร้อมทั8งลิ8มลองรสชาติสาหร่ายของเกาหลีแบบดั8งเดิม ซึ�งสามารถเลือกซื8อเป-นของฝากได้ และ 
 



 

 
 
เรียนรู้การทําคิมบับข้าวห่อสาหร่ายเกาหลี 
เมนูเบสิคสุดๆ เป-น Street Food ที�นิยมมากของ
เกาหลี พิเศษ !! ใส่ชุดประจําชาติเกาหลี “ฮัน
บก” และเก็บภาพเป-นที�ระลึก 
ช้อปป;8 งสินค้าปลอดภาษี ดิวตี�ฟร ีพบกับแบรนด์
เนมชั8นนําระดับโลก และสถานที�สําหรับการช้
อปป;8 งที�มีการบริการแบบครบวงจร แหล่งรวม
สินค้าแบรนด์หรูทั8งนFาหอม เสื8อผ้า เครื�องสําอาง กระเป�า นา�ิกา มีหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือก
ซื8อมากมาย  
เอาใจขาช้อปทั8งหลายพาตะลุย ย่านเมยีงดงแหล่งช้อปป;8 งอันดับต้นๆ ที�ทุกคนรู้จักกันเป-นอย่างดี 
สวรรค์ของสาวนักช้อป สามารถเลือกซื8อเลือกหาสินค้านานาประเภทได้ตามใจชอบ อาทิ เสื8อผ้า 
รองเท้า เครื�องสําอาง และอื�นๆ อีกมากมาย รวมเอาไว้แทบทุกแบรนด์ที�มีอยู่ในเกาหลี ราคาของ
สินค้าจะเท่ากัน ต่างกันที�ของแถมว่าร้านไหนให้เยอะกว่ากันเท่านั8น  

 นอกจากการมาช้อปป;8 งแล้ว เสน่ห์อีกอย่างของที�นี�คือ STREET FOODสองข้างทางเต็มไปด้วย
รถเข็นที�ขายของกินจําพวก เครนัป�ง เค้กไข่สไตล์เกาหลีแสนอร่อย ล็อบสเตอรย่์างชสี กุ้งตัวใหญ่
สดรสหวาน ย่างบนเตาร้อนๆ โรยหน้าด้วยชีสแบบเข้มข้น หอยเชลล์อบชสี หอยไซส์ใหญ่ย่างเนย
โรยทับด้วยชีส ครวัซองค์ปลา ขนมอบเนื8อนุ่มคล้ายแพนเค้กรูปปลามีหลากหลายไส้ให้เลือก ต็อก
บกกิ แป�งราดซอสสีแดงรสจัด โอเด้ง แผ่นแป�งพับเสียบไม้รสชาติคล้ายลูกชิ8นปลา โฮต็อก ขนม
แป�งแพนเค้กหนานุ่มสอดไส้นFาตาลหรือนFาผึ8ง ออมุก ลูกชิ8นปลาบดเสียบไม้ ทวิกิม เมนูผัก และ
อาหารทะเลชุบแป�งทอด มันหวาน หรือของทอดต่างๆ ล้วนมีให้ลองชิมได้รสชาติแบบคนเกาหลี
แท้ๆ  

คuา       �บรกิารอาหารเย็น เมนู จิมทัค 
จากนั�น พักที-L’ART Hotel หรอืเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

(โรงแรมที�ระบุในรายการทัวร์เป-นเพียงโรงแรมที� นําเสนอเบื8 องต้นเท่านั8น ซึ� งอาจมีการ
เปลี�ยนแปลงแต่โรงแรมที�เข้าพักจะเป-นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

 
 

เช้า  �บรกิารอาหารเช้า ณ รา้นอาหาร 
จากนั8น  แวะซื8อของฝาก ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน มีขนมเกาหลีหลากหลายชนิดให้เลือกซื8อ ไม่ว่า

จะเป-นมาม่าเผ็ดเกาหลี สาหร่าย นมกล้วย เยลลี�ยาคูลท์ขนมธัญพีช บิสกิตเวเฟอร์เอ็กซ์ไฟว์
เรียลบราวนี�และเปเปโร่ เป-นต้น 

วันที-ห้า ซุปเปอรม์ารเ์ก็ตละลายเงินวอน•สนามบินอินชอน•กรุงเทพฯ 
    �(เช้า/-/-) 



 

 
 
ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน 
11.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยเที-ยวบินที- XJ701(ไม่มบีรกิารอาหารบนเครื-อง) 
15.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 
อัตราค่าบรกิารและเงื-อนไขรายการท่องเที-ยว 

วันเดินทาง จํานวน ผูใ้หญ่ จอยแลนด์ พกัเดี-ยว 

03 – 07 มกราคม 2566 30+1 21,999 11,999  5,000 

07 – 11 มกราคม 2566 30+1 22,999 12,999 5,000 

10 – 14 มกราคม 2566 30+1 22,999 12,999 5,000 

14 – 18 มกราคม 2566 30+1 22,999 12,999 5,000 

17 – 21 มกราคม 2566 30+1 22,999 12,999 5,000 

21 – 25มกราคม 2566 30+1 22,999 12,999 5,000 

24 – 28 มกราคม 2566 30+1 23,999 13,999 6,000 

28 มกราคม – 01 กมุภาพันธ์ 2566 30+1 23,999 13,999 6,000 
 

*** ค่าทิปคนขับรถ หัวทัวร ์และมัคคุเทศก์ท้องถิ-น ท่านละ 1,700 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร ์1 ท่าน*** 
**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปK บรบูิรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000บาท  

อัตรานี�รวมรายการทัวรแ์ละตั�วเครื-องบนิแล้ว** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ข้อความสาํคัญ กรุณาอ่านโดยละเอยีด 
 

� กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว หากผู้เดินทางเป-น นักเรยีน นักศกึษา ครู หมอ พยาบาล ทหาร ธุรกิจ
ขายตรง (เครื-องสําอาง) และชาวต่างชาติ ถ้าต้องการเพิ�มเติมหรือปรับเปลี�ยนสถานที�เพื�อศึกษาดู
งาน กรุณาแจ้งรายละเอียดเพิ�มเติมกับบริษัทฯโดยละเอียด และต้องทําการขอราคาใหม่ทุกครั8ง 

� อัตราค่าบริการนี8สําหรับผู้ที�ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทยเท่านั8น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ�มเติม 100 USD/ลูกทัวร ์1 ท่าน 

� ตามนโยบายการการท่องเที�ยวของประเทศเกาหลี ผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทาง
รัฐบาลคือ ศูนยส์มุนไพรโสม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ศูนย์ผลิตภัณฑ์นBามันสน รา้นเครื-องสําอาง
คอสเมติค พลอยอเมทิส เป-นต้น ซึ�งจําเป ็นต้องระบุไว้ในรายการทัวร์ หากจะซื8อหรือไม่ซื8อขึ8นอยู่กับ
ความพึงพอใจของท่าน 

� เนื�องจากทัวร์ครั8งนี8มีจุดประสงค์เพื�อเดินทางท่องเที�ยวเป-นหมู่คณะเท่านั8น หากต้องการแยกตัวออก
จากคณะเดินทางโดยไม่ลงร้านรัฐบาล บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�คิดค่าดําเนินการแยกท่องเที�ยวเป-นเงิน 
300 USD/ลูกทัวร์ 1 ท่าน หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ�ม เนื�องจากมีผลต่อ
ราคาทัวร์ ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับเงื�อนไขดังกล่าวแล้ว  

� ในกรณีที�ไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้ เนื�องจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองฝ@� งไทย/
กรมแรงงานไม่อนุญาตให้ออกเดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้ เนื�องจาก
เจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองทางฝ@� งเกาหลีปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที�จะเกิดขึ8นตามมา และจะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 

� บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�สลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง อัน
เนื�องมาจากเหตุการณ์ต่างๆ หรืออาจเกิดขึ8นจากเหตุสุดวิสัย แต่จะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป-นสําคัญ 

� โรงแรม และมื8ออาหารในโปรแกรมอาจจะมีการสลับปรับเปลี�ยนขึ8นอยู่กับความเหมาะสมเป-นหลัก
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป-นสําคัญ 

� หากติดเชื�อโควิด-19 ระหว่างท่องเที-ยวกับคณะ ทางบรษัิทฯฝ�- งเกาหลีจะทําการประสานงานกับ
เจ้าหน้าที-รัฐของทางเกาหลี เพื-อมารับผู้เดินทางไปยังสถานที-กักตัว ซึ-งทําให้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ�น 
และผู้เดินทางจะต้องเป[นผู้รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายทั�งหมดด้วยตัวเองในทุกกรณ ีอาทิ ค่าเปลี-ยนตั�ว
เดินทางขากลับ ค่าโรงแรมที-ใช้ในการกักตัว 7 วัน (ไม่สามารถเลือกโรงแรมได้ ทางรฐับาลเกาหลี
เป[นผู้กําหนด) และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื-นๆ เป[นต้น 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
มาตรการจํากัดในสถานการณ์ COVID-19 และการเดินทางเข้าประเทศเกาหล ี

� ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
� ลงทะเบียนกรอกข้อมูลการฉีดวัคซีนเพื�อรับ Q-CODEล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง (บริษัทฯลงทะเบียนให้) 
� แสดงเอกสาร International Covid-19 Vaccination Certificateขอได้ที�แอพพลิเคชันหมอพร้อม (ผู้

เดินต้องทางเตรียมมาเอง) 
� ผู้เดินทางไม่จําเป-นต้องกักตัว 7 วัน หากได้รับวัคซีนครบภายใต้เงื�อนไขที�กําหนด และได้รับการรับรอง

จาก WHO ภายใน 14-180 วัน  
� ผู้ที�ได้รับวัคซีนครบ ไม่จําเป-นต้องทําประกันโควิด แต่ต้องแสดงผลตรวจ ATK เป-นลบ ภายใน 24 ชั�วโมง

ก่อนเดินทาง และต้องมีใบรับรองจากสถานพยาบาล โดยเอกสารนี8 ต้องเป-นภาษาเกาหลี หรือ
ภาษาอังกฤษ 

� ผู้ที�ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามที�กําหนด จําเป-นต้องทําประกันโควิด แต่ไม่ต้องกักตัว 7 วัน 
และยังต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR เป-นลบ ภายใน 48 ชั�วโมงก่อนเดินทาง หรือแสดงผลตรวจ ATK เป-น
ลบ ภายใน 24 ชั�วโมงก่อนเดินทาง และต้องมีใบรับรองจากสถานพยาบาล โดยเอกสารนี8ต้องเป-นภาษา
เกาหลีหรือภาษาอังกฤษ  

� เงื�อนไขอาจจะมีการเปลี�ยนแปลง ขึ8นอยู่กับสถานการณ์และมาตรการจํากัดของประเทศเกาหลี 

หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ที-ได้รบัวัคซนีตามกําหนด 
� สําหรบับุคคลอายุ 18 ปKขึ�นไป ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (หากเป-นวัคซีน Johnson & Johnson 1 

เข็ม)ภายในระยะเวลา 14 - 180 วัน หากเกิน 180 วัน จะต้องฉีดเข็ม 3 ตามยี�ห้อวัคซีนที�ได้รับการ
รับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แก่Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, 
Novavax, Sinopharm (Beijing), Sinovac, Covishield, Covaxin, Covovax  

� สําหรบับุคคลอายุ 12-17 ปK ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (หากเป-นวัคซีน Johnson & Johnson 1 เข็ม) 
ระยะเวลา 14 วันขึ8นไป 

� กรณีเด็กอายุตuากว่า 12 ปK ไม่จําเป-นต้องได้รับวัคซีน (แต่ต้องเดินทางกับผู้ปกครองที�ได้รับวัคซีนครบ
ตามเงื�อนไขเท่านั8น 

การเตรยีมตัวลงทะเบยีน K-ETA และเงื-อนไขที-ควรทราบ 
� เตรียมไฟล์สแกนหน้าพาสปอร์ต และรูปถ่ายพื8นหลังสีขาว 1 รูป พร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัวตามตัวอย่าง

แบบฟอร์มท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรณีทางบริษัทฯเป-นผู้ลงทะเบียนให้) 
� ก่อนส่งข้อมูลแบบฟอร์มการลงทะเบียนให้ทางบริษัท กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วนอีก

ครั8ง หากข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถทําการแก้ไขข้อมูลในระบบได้ ต้องทําการลงทะเบียนใหม่ทั8งหมด  
� หากมีการเปลี�ยนแปลงในข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ข้อมูลในหนังสือเดินทาง ชื�อ เพศ วันเกิด วันหมดอายุ 

หรือข้อมูลส่วนอื�นๆ แม้ K-ETA จะยังไม่หมดอายุ ผู้เดินทางจะต้องยื�นขอ K-ETA ใหม่ 



 

 
 

� บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนค่าธรรมเนียนการสมัคร K-ETA ทุกกรณี เนื�องจากการพิจารณาขึ8นอยู่กับ
ขั8นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลี  

� การรับรองอาจจะมีความล่าช้า เนื�องจากประเทศเกาหลีมีการเพิ�มจํานวนประเทศที�จําเป-นต้องใช้ K-ETA 
มากขึ8น เพราะฉะนั8น ผู้เดินทางควรลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเดินทาง  

� ระบบจะใช้เวลาพิจารณา 5 – 7 วันหรือมากกว่านั8น ขึ8นอยู่กับประวัติการเดินทางของแต่ละคน 
� ระยะเวลาของ K-ETA มีอายุ 2 ปG นับจากวันได้รับการรับรอง (สามารถเข้าได้มากกว่า 1 ครั8ง ในระยะเวลา 

2 ปG และสามารถพํานักอยู่ในเกาหลีได้ครั8งละไม่เกิน 90 วัน) 
� ผลพิจารณา K-ETA ไม่ใช่ วีซ่าเพราะฉะนั8น ไม่สามารถรับรองการผ่านเข้าประเทศได้ ด่านตรวจคนเข้า

เมืองจะเป-นฝEายพิจารณาว่าผู้เดินทางสามารถเข้าประเทศได้หรือไม่อีกครั8ง ทางบริษัทไม่สามารถ
แทรกแซงการทํางานของเจ้าหน้าที�ได้ 

� การอนุมัติจะถูกปฏิเสธหรือยกเลิก ในกรณีกรอกข้อมูลที�เป-นเท็จหรือไม่ถูกต้อง อาจจะถูกจํากัดการเข้า
ประเทศตามที�กฎหมายเกาหลีกําหนด 

� หากผลการลงทะเบียน K-ETA เหลือเวลาในการพิจารณาน้อยกว่า 7 - 14 วัน (ทั8งในกรณีลงครั8งแรก และ
ครั8งที�สอง) ทางบริษัทฯ ไม่สามารถการันตีผลการอนุมัติของทางระบบ K-ETA ได้ ทั8งนี8 หากถูกปฏิเสธก่อน
การเดินทางในระยะเวลากระชั8นชิด ซึ�งอยู่นอกเหนือไปจากความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ผู้เดินทางจะ
ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ทุกกรณี 

� กรณีที�ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้ เนื�องจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองทางฝ@� งเกาหลีปฏิเสธ
การเข้าเมือง ผู้เดินทางจะไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ทุกกรณี 

อัตราค่าบรกิารรวม 
- ตั�วเครื�องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – เกาหลี - กรุงเทพฯ สายการบินAirasia X (XJ) เป-นตั�วหมู่

คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 
- ที�พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2 - 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่ และไม่ต้องการเพิ�มเงินพักห้อง

เดี�ยว) 
- ค่าระวางนFาหนักกระเป�าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป�าถือขึ8นเครื�อง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 
- ค่าอาหารทุกมื8อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ�ในการสลับมื8อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- นFาดื�มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
- ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ�นและหัวหน้าทัวร์นําเที�ยวคนไทย 
- ค่าลงทะเบียน 



 

 
 

- ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 
- ภาษีนFามันและภาษีตั�วทุกชนิด (สงวนสิทธิ�เก็บเพิ�มหากสายการบินปรับขึ8นก่อนวันเดินทาง) 
- ค่าลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) 1 ครั�ง กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน ทาง

บริษัทฯจะหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ8นตามจริง 
- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื�อนไขเป-นไปตามกรมธรรม์)  

เงื-อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับอุบัติเหตุ
ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้
เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 
- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
- ค่านFาหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร เครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เน็ต มินิบาร์ ซักรีดที�

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัด

หยุดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั8ง
ที�เมืองไทยและต่างประเทศ ซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือเกาหลี มีการปรับเปลี�ยนข้อกําหนดเกี�ยวกับการกักตัวเพิ�มเติม และ/
หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ�มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป-นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

- ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั�วโมง หรือ ATK ก่อน 24 ชั�วโมง ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย 
พร้อมหนังสือรับรองภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ  

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ�น พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ 1,700 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศ) ทางบริษัทฯขอสงวนวิทธิ�ในการเรียก เก็บที-สนามบินก่อนเชคอิน ในวันที�
เดินทาง 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนFาใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถ แต่ไม่บังคับเรียกเก็บ) 
- กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ�มเติม 100 USD /ท่าน 

เงื-อนไขการสํารองที-นั-งและการยกเลิกทัวร ์
 

การจองทัวร์ : 
• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พรอ้มชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนที�เหลือชําระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั8นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์ กรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

 



 

 
 
กรณีลงทะเบียน K-ETA ไม่ผ่าน : (การคืนเงิน) 
กรณีลงทะเบยีน K-ETA ไม่ผ่าน ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลี ทางบรษัิทฯขอหักค่าใช้จ่ายที-เกิดขึ�นตาม
จรงิ เช่น ค่ามัดจําตั�วกับทางสายการบิน และค่าบรกิารลงทะเบยีน K-ETA 

• จองก่อน 30 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าบริการลงทะเบียน K-ETA 500 บาท  
• จองหลัง 30 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําตั�ว 3,500 บาท และค่าบริการลงทะเบียน K-ETA 500 บาท  
• จองหลัง 15 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดจําทัวร์เต็มจํานวน10,000 บาท 
• กรณีที�ลูกค้ามี K-ETA แล้ว คืนค่าธรรมเนียนในการลงทะเบียนจํานวน 10,300 วอน หรือคิดเป-นเงินไทย

ประมาณ 310 บาท 
• กรณีมีเหตุให้ยกเลิกการเดินทางโดยมิใช่ความผิดของทางบริษัทฯเช่นถูกปฏิเสธผลการลงทะเบียนK-ETA 

ภายใน 7-10วันก่อนการเดินทางหรือผลการลงทะเบียนK-ETA ออกล่าช้า ทําให้ไม่สามารถเดินทาง
ท่องเที�ยวพร้อมคณะได้ผู้เดินทางจะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ได้ในทุกกรณี 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ8นไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั8งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ8นจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้
ทั8งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ8นจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ8น
จริงทั8งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั8งสิ8น  

• ยกเลิกการเดินทาง 0-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�เก็บเงินค่าทัวร์ทั8งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทั8งสิ8น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 
• ยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั8งหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ
ทั8งสิ8น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ยึดเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ ทั8งสิ8น 
• ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�เก็บเงินค่าทัวร์ทั8งหมดโดยไม่มีเงื�อนไข

ใดๆ ทั8งสิ8น 
กรณีเจ็บปEวย : 

• กรณีเจ็บปEวย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา
การเลื�อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั8งนี8ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เลื�อนการเดินทางได้ตามความเป-นจริง 

• ในกรณีเจ็บปEวยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทุกกรณี 



 

 
 

เงื-อนไขอื-น ๆ  
 

• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั8งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทําให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (25 ท่านขึ8นไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท
ฯ และผู้เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆ ที�เกิดจากการยกเลิก
ของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน 25 ท่านขึ8นไป จึงออกเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 25 ท่าน ขอสงวนสิทธิ�
เลื�อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ
เดินทาง 

• กรณีที�ท่านต้องออกตั�วภายใน เช่น (ตั�วเครื�องบิน ตั�วรถทัวร์ ตั�วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั8ง
ก่อนทําการออกตั�ว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั�วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และ
หากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 

• อัตราค่าทัวร์นี8สําหรับบัตรโดยสารเครื�องบินแบบหมู่คณะ (ตั�วกรุ๊ป) ไม่สามารถเลื�อนไฟล์ทขาไป หรือขา
กลับได้ จําเป-นจะต้องไปและกลับตามกําหนดการเท่านั8น หากต้องการเปลี�ยนแปลงไฟล์ทบิน กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที�เป-นกรณีพิเศษ 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนFาเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า – ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั8งสิ8น 

• เมื�อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั8งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่างๆของ
บริษัทฯที�ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั8งหมด 

 

รายละเอยีดเพิ-มเติม 
� บริษัทฯมีสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที�ยวบิน ราคา และรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป-นสําคัญ 
� กรณีที�ท่านเป-นอิสลาม ไม่ทานเนื8อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที�เป-นกรณีพิเศษ 
� กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป-นพิเศษ อาทิ เช่น ต้องการใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯอย่าง

น้อย 5-7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั8นจะไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้ 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั8น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั8งสิ8น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน สายการบินยกเลิกบิน การ
ประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล กรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคน 



 

 
 

� เข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั8งจากไทยและต่างประเทศ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลี
จากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ (ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี8 ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั8งสิ8น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้
เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว (ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี8 ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั8งสิ8น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบาง
รายการ ไม่ทานอาหารบางมื8อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว ซึ�งเป-นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั8งสิ8น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที�
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเป�าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั8งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั8งสิ8น 

� ตั�วเครื�องบินเป-นตั�วราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงิน
และไม่สามารถเปลี�ยนชื� อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ8น ตามอัตราค่านFามันหรือค่าเงิน
แลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ�ปรับราคาตั�วดังกล่าว 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั8งหมด หรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี8แล้วทั8งหมด 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่า
ทัวร์ทั8งหมด 

� ในกรณีของ PASSPORT นั8น จะต้องไม่มีการชํารุด เปGยกนFา การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั�งตราป@x ม
ลายการ์ตูน ที�ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป-นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อน
การเดินทางทุกครั8ง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั8งสิ8น 

� ผู้เดินทางที�อายุไม่ถึง 18 ปG และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

� กรณีมี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจอง
ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป-นสิ�งที�อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั8งสิ8น 

 



 

 
 

� กรณี “หญิงตั8งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนี8อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆทั8งสิ8น 

รายละเอยีดห้องพักที-ประเทศเกาหล ี
� โรงแรมในโซลบางที�อาจจะมีขนาดห้องเล็กกว่าโรงแรมที�ต่างจังหวัด แชมพู แปรงสีฟ@น ที�โกนหนวด 

โรงแรมมักวางไว้นอกห้องนFาหรือบนตู้เย็น หากผู้เข้าพักนําไปใช้จะต้องเสียค่าบริการ โทรทัศน์ในห้องพัก
หากอยู่ในกรุงโซลจะมีระบบ T.V. Paid 

� โรงแรมต่างจังหวัดของเกาหลีจะไม่มีผ้าขนหนูผืนใหญ่ ยาสระผม แปรงสีฟ@น ยาสีฟ@น ไว้บริการ กรุณา
เตรียมไปให้พร้อมเนื�องจากโรงแรมส่วนใหญ่จะมีไว้ขายเท่านั8น 

� ในช่วงฤดูร้อนจะมีบริการแอร์หรือแอร์ลม ช่วงฤดูหนาวจะมีบริการฮีตเตอร์ ช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้
ร่วงจะไม่มีบริการแอร์หรือฮีทเตอร์ ถ้าร้อนเกินไปสามารถเป;ดหน้าต่างหรือช่องลมออกไปได้ 

� ห้องพักแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน ห้องพักคู่แบบเตียงคู่/เตียงเดี�ยว (Twin/Double) ห้องพักแบบสามคน 
(Triple) และห้องพักเดี�ยว (Single) 

� ห้องพักแต่ละประเภทอาจจะไม่ติดกัน บางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน อาจจะ ได้เป-น 1 เตียง
ใหญ่และ 1 เตียงเสริม 

� ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที�ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที�ท่านเดินทาง 1 ท่าน 
จําเป-นต้องชําระค่าห้องพักเดี�ยวตามที�ระบุ 

� โรงแรมในเกาหลีอาจจะมีการสลับปรับเปลี�ยนขึ8นอยู่กับความเหมาะสมเป-นหลัก โดยคํานึงถึงประโยชน์    
ของท่านเป-นสําคัญ 

สิ-งที-ควรเตรยีมพรอ้มเมื-อเดินทางเข้าประเทศเกาหล ี
เอกสารที-ควรเตรยีมให้พรอ้มก่อนการเดินทางเข้าประเทศเกาหล ีเนื-องจากเจ้าหน้าที-ตรวจคนเข้าเมืองของ
อาจจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที-ยวที-มาท่องเที-ยวโดยสุจรติเท่านั�นที-ผา่นเข้าเมืองได้ โดยพิจารณาจาก 

� หลักฐานการทํางาน อาทิ นามบัตร บัตรประจําตัวพนักงาน จดหมายรับรองการทํางาน ระบุ ตําแหน่ง 
เงินเดือน เป-นต้น กรณีที�เป-นเจ้าของกิจการ กรุณาเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียนที�มีชื�อผู้เดินทางพร้อม
เซ็นรับรองสําเนา หรือในกรณีที�ทําอาชีพอิสระ ควรเตรียมหลักฐานการทํางานไปให้พร้อม 

� หลักฐานการเงิน ควรแลกเงินสดสกุลเงินวอนของเกาหลี หรือสกุลเงินดอลล่าสหรัฐสําหรับใช้ท่องเที�ยว
เที�ยวในประเทศเกาหลีติดตัวมาด้วย และควรพกบัตรเครดิตต่างประเทศติดตัวไว้ อาทิ Visa Card, 
American Express, Master Card, JTBC Card เป-นต้น เพื�อแสดงให้เจ้าหน้าที�ทราบว่าท่านเดินทางมา
ท่องเที�ยวแบบสุจริต 



 

� หลักฐานกรณีเป-นนักเรียน นักศึกษา อาทิ บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา หนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป-น
ภาษาอังกฤษ ในกรณีไม่ได้เดินทางกับผู้ปกครอง (บิดา มารดา) หรือญาติที�มีสนามกุลเดียวกัน หากอายุยัง
ไม่ถึง 18 ปGบริบูรณ์ ผู้เดินทางต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกครองแนบมาด้วย 

� หากไม่เคยเดินทางเข้าประเทศเกาหลี หรือเคยเดินทางไปประเทศอื�นๆ แต่ทําพาสปอร์ตใหม่ ควรพก
พาสปอร์ตเล่มเก่าที�มีประวัติการเดินทางนําติดตัวไปด้วย 

ข้อควรระวังเมื-อเดินทางเข้าประเทศเกาหล ี
� สถาณเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล ออกประกาศเตือนคนไทยที�จะเดินทางมาเกาหลี หรือพํานักอยู่ใน

เกาหลี อันเนื�องมาจากกฎหมายกัญชาเสรีในประเทศไทย ห้ามนําเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที�มี
ส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้ามาในประเทศ หากฝEาฝ�นมีโทษตามกฎหมายเกาหลี ดังนี8 ลักลอบ
นําเข้า - จําคุก 5 ปKขึ�นไป หรอืตลอดชวิีต / ปลูกหรอืจําหน่าย - จําคุกอย่างน้อย 1 ปK / มไีว้ครอบครอง
หรอืเสพ - จําคุกไม่เกิน 5 ปK และถูกเนรเทศห้ามเดินทางเข้าเกาหลีอีกซึ�งกัญชาสามารถค้างสะสมอยู่ใน
ร่างกายได้นานถึง 6 เดือน หากทางการตรวจสอบพบ อาจจะจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายที�กล่าวมาใน
ข้างต้น 

� สํานักงานกักกันโรคประจําสนามบินอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ขอความร่วมมือห้ามนําอาหารสด
เข้าประเทศเกาหลีทุกชนิด เช่น แฮม ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ผลิตภัณฑ์เนื8อสัตว์แปรรูป หรือเนื8อสัตว์ต่างๆ 
พืชผัก ผลไม้ พันธ์ุพืช รวมทั8งสัตว์ปGกทุกชนิด หากฝEาฝ�นมีโทษปรับกว่า 5,000 USDเพื�อป�องกันไม่ให้
โรคติดต่อทางปศุสัตว์ รวมทั8งศัตรูพืช และสัตว์เข้ามาในเกาหลี  

� ไม่ควรพกเงินจํานวนมากกว่า 10,000USD (ธนบัตร/เช็ค) คิดเป-นเงินไทยประมาณ 310,000 บาท หรือคิด
เป-นเงินเกาหลีประมาณ 10,000,000 วอน 

� ตั8งแต่วันที� 1 มิถุนายน 2562 นักท่องเที�ยวที�เดินทางมายังประเทศเกาหลีโดยปราศจากการสําแดงสิ�งของ
ที�อยู่ภายใต้การกักกันเพื�อป�องกันการแพร่โรคติดต่อ เช่น สัตว์ ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที�ทําจากสัตว์จะถูก
ปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน เนื�องจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกันของสุกรในประเทศใกล้เคียง 
จึงมีการเพิ�มค่าปรับสูงสุดจาก 1 ล้านวอนเป-น 10 ล้านวอน เพื�อป�องกันโรคระบาดเข้าสู่ประเทศเกาหลี 

� อ้างอิงจากหน่วยงานกักกันสัตว์และพืช (Animal and Plant Quarantine Agency) ผู้ที�เดินทางมาจาก
ประเทศที�มีการแพร่ของโรคอหิวาต์แอฟริกัน เช่น จีน เวียดนาม มองโกเลีย กัมพูชา รัสเซีย สาธารณรัฐ
เช็ก ฮังการี อิตาลี ฯลฯ ต้องสําแดงเนื8อหมูและผลิตภัณฑ์ที�เกี�ยวข้องกับปศุสัตว์ หากพบว่าไม่มีการสําแดง 
จะมีค่าปรับขั8นแรก 5 ล้านวอน ค่าปรับขั8นที�สอง 7.5 ล้านวอน และค่าปรับขั8นที�สาม 10 ล้านวอน สําหรับ
ผู้ที�ถูกพบว่าไม่มีการแสดงผลิตภัณฑ์จากสัตว์ชนิดอื�นๆ เช่น เนื8อวัว เนื8อแกะ เนื8อสัตว์ปGก ฯลฯ จะมีค่าปรับ

ขั8นแรก 1 ล้านวอน ค่าปรับขั8นที�สอง 3 ล้านวอน และค่าปรับขั8นที�สาม 5 ล้านวอนขั8น 

� สิ�งของที�ต้องแสดง (สิ�งของต้องห้าม) ประกอบด้วย: 
• สัตว์: สุนัข แมว นก ฯลฯ 
• ผลิตภัณฑ์ทางปศุสัตว์: เนื8อวัว เนื8อหมู เนื8อไก่ เป-ด ไส้กรอก แฮม เนื8อแดดเดียว เนื8อกระป�อง เนื8อ

เป�� อย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไขมันวัว (แกง) ฯลฯ 



 

 
 

• ผลิตภัณฑ์จากสัตว์: เขากวาง กระดูก ขน ฯลฯ
• ผลิตภัณฑ์จากนม: นม ชีส เนย ฯลฯ
• ไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่: ไข่ไก่ ไข่นก ไข่ขาว ผงไข่ ฯลฯ
• อาหารสัตว์ ขนมขบเคี�ยว วิตามิน ฯลฯ

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื-อนไขการเดินทาง และรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจําเพื-อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื-อนไขต่างๆ 
ของบรษัิทฯ ที-ได้ระบุในรายการทัวรทั์�งหมด 

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

แบบฟอรม์การลงทะเบยีน
 

1. ชื�อ - นามสกุล ........................................................................ (
หนังสือเดินทาง) 

2. หมายเลขหนังสือเดินทาง (PASSPORT
ป@จจุบัน และต้องมีอายุไม่ตWากว่า 
(ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง) 

 
3. เบอร์โทรศัพท์ .................................................
4. E Mail .............................................................................................................................
5. ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ

ท่านเคยเดินทางไปเกาหลีหรือไม่ เคย
จุดประสงค์ในการเดินทาง ...............................................................................................
ท่านเคยเดินทางไปประเทศอื�นหรือไม่ เคย

เขากวาง กระดูก ขน ฯลฯ 
นม ชีส เนย ฯลฯ 

ไข่ไก่ ไข่นก ไข่ขาว ผงไข่ ฯลฯ 
อาหารสัตว์ ขนมขบเคี�ยว วิตามิน ฯลฯ 

ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื-อนไขการเดินทาง และรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจําเพื-อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื-อนไขต่างๆ 
ของบรษัิทฯ ที-ได้ระบุในรายการทัวรทั์�งหมด ** 

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

 
แบบฟอรม์การลงทะเบยีนK-ETA

........................................................................ (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้า

PASSPORT) ................................. หนังสือเดินทางเดินทางต้องเป-นเล่ม
ป@จจุบัน และต้องมีอายุไม่ตWากว่า 6 เดือน กรุณาสแกนไฟล์ให้ชัดเจน และบันทึกเป-นไฟล์ 

 

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

ปต่างประเทศ 
ท่านเคยเดินทางไปเกาหลีหรือไม่ เคย      ไม่เคย      จํานวน .............................................................. 

...............................................................................................
ท่านเคยเดินทางไปประเทศอื�นหรือไม่ เคย  ไม่เคย       จํานวน ..................................................... 

ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเงื-อนไขการเดินทาง และรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้
แล้วจึงมัดจําเพื-อประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื-อนไขต่างๆ 

ETA 
ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้า

หนังสือเดินทางเดินทางต้องเป-นเล่ม
เดือน กรุณาสแกนไฟล์ให้ชัดเจน และบันทึกเป-นไฟล์ JPEG เท่านั8น 

........................................................... ที�สามารถติดต่อได้ 
..................................................................................................................................................... 

.............................................................. ครั8ง 
....................................................................................................................... 

..................................................... ครั8ง 



 

 
 
จุดประสงค์ในการเดินทาง ........................................................................................

6. อาชีพ (กรุณากรอกข้อมูลเป-นภาษาอังกฤษ
อาชีพป@จจุบัน ………………………………………………………………………………………………………..…………………….
ชื�อสถานที�ทํางาน / สถานศึกษา 
ตําแหน่ง ........................................................ 
(กรณีมีอาชีพเป-นเจ้าของกิจการส่วนตัว ฟรีแลนซ์ แม่บ้าน พ่อบ้าน เกษียณอายุ หรืออื�นๆ โปรดระบุ
ข้อมูลให้ละเอียดชัดเจน และครบถ้วน

7. ผู้ร่วมเดินทาง จํานวน …………..………… 
เดินทาง) 
ชื�อ - นามสกุล ...................................................................... 
ชื�อ - นามสกุล ...................................................................... 
ชื�อ - นามสกุล .............................................
ชื�อ - นามสกุล ...................................................................... 
ชื�อ - นามสกุล ...................................................................... 

8. รูปถ่ายหน้าตรงพื8นหลังสีขาว อายุไม่เกิน 
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 kb (ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง

** 

........................................................................................
กรุณากรอกข้อมูลเป-นภาษาอังกฤษ) 

………………………………………………………………………………………………………..…………………….
สถานศึกษา ............................................................................................

........................................................ รายได้ต่อเดือนโดยประมาณ ..................................... 
กรณีมีอาชีพเป-นเจ้าของกิจการส่วนตัว ฟรีแลนซ์ แม่บ้าน พ่อบ้าน เกษียณอายุ หรืออื�นๆ โปรดระบุ

ดชัดเจน และครบถ้วน)  
…………..………… คน (กรอกเป-นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าหนังสือ

...................................................................... เบอร์ติดต่อ ................................................

...................................................................... เบอร์ติดต่อ ................................................

...................................................................... เบอร์ติดต่อ ................................................

...................................................................... เบอร์ติดต่อ ................................................
............................................................... เบอร์ติดต่อ ...............................................

รูปถ่ายหน้าตรงพื8นหลังสีขาว อายุไม่เกิน 3 เดือน ขนาดของรูปภาพไม่เกิน 700
ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง) 

 
** กรุณาแจ้งข้อมูลที-เป[นความจรงิเท่านั�น ** 

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

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

..................................... บาท 
กรณีมีอาชีพเป-นเจ้าของกิจการส่วนตัว ฟรีแลนซ์ แม่บ้าน พ่อบ้าน เกษียณอายุ หรืออื�นๆ โปรดระบุ

กรอกเป-นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าหนังสือ

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

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

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

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

............................................... 
700x700pixels หรือ 2x2 นิ8ว 

 


