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อตัราคา่บรกิาร 

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว จอยแลนด ์ หมายเหต ุ

วนัที ่ 1-5 ธ.ค.65 
25,999 25,999 5,000 

  

วนัที ่ 2-6 ธ.ค.65 
25,999 25,999 5,000 

  

วนัที ่ 3-7 ธ.ค.65 
25,999 25,999 5,000 

  

วนัที ่ 4-8 ธ.ค.65 
25,999 25,999 5,000 

  

วนัที ่ 5-9 ธ.ค.65 
25,999 25,999 5,000 
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วนัที ่ 6-10 ธ.ค.65 
25,999 25,999 5,000 

  

วนัที ่ 7-11 ธ.ค.65 
25,999 25,999 5,000 

  

วนัที ่ 8-12 ธ.ค.65 
25,999 25,999 5,000 

  

วนัที ่ 9-13 ธ.ค.65 
25,999 25,999 5,000 

  

วนัที ่ 10-14 ธ.ค.65 
25,999 25,999 5,000 

  

วนัที ่ 11-15 ธ.ค.65 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 12-16 ธ.ค.65 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 13-17 ธ.ค.65 
23,999 23,999 5,000 

  

วนัที ่ 14-18 ธ.ค.65 
23,999 23,999 5,000 

  

วนัที ่ 15-19 ธ.ค.65 
23,999 23,999 5,000 

  

วนัที ่ 16-20 ธ.ค.65 
23,999 23,999 5,000 

  

วนัที ่ 17-21 ธ.ค.65 
23,999 23,999 5,000 

  

วนัที ่ 18-22 ธ.ค.65 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 19-23 ธ.ค.65 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 20-24 ธ.ค.65 
23,999 23,999 5,000 

  

วนัที ่21-25 ธ.ค.65 
23,999 23,999 5,000 

  

วนัที ่ 22-26 ธ.ค.65 
23,999 23,999 5,000 

  

วนัที ่ 23-27 ธ.ค.65 
23,999 23,999 5,000 

  

วนัที ่ 24-28 ธ.ค.65 
23,999 23,999 5,000 

  

วนัที ่ 25-29 ธ.ค.65 
23,999 23,999 5,000 

  

วนัที ่ 26-30 ธ.ค.65 
23,999 23,999 5,000 

  

วนัที ่ 27-31 ธ.ค.65 
24,999 24,999 5,000 

  

วนัที ่ 28 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค.66 
29,999 29,999 5,000 

  

วนัที ่ 29 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค.66 
29,999 29,999 5,000 

  

วนัที ่ 30 ธ.ค. 65 – 3 ม.ค.66 
29,999 29,999 5,000 

  

วนัที ่ 31 ธ.ค. 65 – 4 ม.ค.66 
27,999 27,999 5,000 

  

วนัที ่ 1-5 ม.ค.66 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 2-6 ม.ค.66 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 3-7 ม.ค.66 
23,999 23,999 5,000 
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วนัที ่ 4-8 ม.ค.66 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 5-9 ม.ค.66 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 6-10 ม.ค.66 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 7-11 ม.ค.66 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 8-12 ม.ค.66 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 9-13 ม.ค.66 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 10-14 ม.ค.66 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 11-15 ม.ค.66 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 12-16 ม.ค.66 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 13-17 ม.ค.66 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 14-18 ม.ค.66 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 15-19 ม.ค.66 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 16-20 ม.ค.66 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 17-21 ม.ค.66 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 18-22 ม.ค.66 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 19-23 ม.ค.66 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 20-24 ม.ค.66 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 21-25 ม.ค.66 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 22-26 ม.ค.66 
21,999 21,999 5,000 

  

วนัที ่ 23-27 ม.ค.66 
17,999 17,999 5,000 

  

วนัที ่ 24-28 ม.ค.66 
17,999 17,999 5,000 

  

วนัที ่ 25-29 ม.ค.66 
18,999 18,999 5,000 

  

วนัที ่ 26-30 ม.ค.66 
19,999 19,999 5,000 

  

วนัที ่ 27-31 ม.ค.66 
19,999 19,999 5,000 

  

วนัที ่ 28 ม.ค.-1 ก.พ.66 
18,999 18,999 5,000 

  

วนัที ่ 29 ม.ค.-2 ก.พ.66 
18,999 18,999 5,000 

  

วนัที ่ 30 ม.ค.-3 ก.พ.66 
17,999 17,999 5,000 

  

วนัที ่ 31 ม.ค.-2 ก.พ.66 
17,999 17,999 5,000 

  

วนัที ่ 1-5 ก.พ.66 
18,999 18,999 5,000 
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***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 

***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

วนัที ่ 2-6 ก.พ.66 
19,999 19,999 5,000 

  

วนัที ่ 3-7 ก.พ.66 
18,999 18,999 5,000 

  

วนัที ่ 4-8 ก.พ.66 
18,999 18,999 5,000 

  

วนัที ่ 5-9 ก.พ.66 
17,999 17,999 5,000 

  

วนัที ่ 6-10 ก.พ.66 
17,999 17,999 5,000 

  

วนัที ่ 7-11 ก.พ.66 
18,999 18,999 5,000 

  

วนัที ่ 8-12 ก.พ.66 
19,999 19,999 5,000 

  

วนัที ่ 9-13 ก.พ.66 
19,999 19,999 5,000 

  

วนัที ่ 10-14 ก.พ.66 
18,999 18,999 5,000 

  

วนัที ่ 11-15 ก.พ.66 
18,999 18,999 5,000 

  

วนัที ่ 12-16 ก.พ.66 
17,999 17,999 5,000 

  

วนัที ่ 13-17 ก.พ.66 
17,999 17,999 5,000 

  

วนัที ่ 14-18 ก.พ.66 
18,999 18,999 5,000 

  

วนัที ่ 15-19 ก.พ.66 
19,999 19,999 5,000 

  

วนัที ่ 16-20 ก.พ.66 
19,999 19,999 5,000 

  

วนัที ่ 17-21 ก.พ.66 
18,999 18,999 5,000 

  

วนัที ่ 18-22 ก.พ.66 
18,999 18,999 5,000 

  

วนัที ่ 19-23 ก.พ.66 
17,999 17,999 5,000 

  

วนัที ่ 20-24 ก.พ.66 
17,999 17,999 5,000 

  

วนัที ่ 21-25 ก.พ.66 
18,999 18,999 5,000 

  

วนัที ่ 22-26 ก.พ.66 
19,999 19,999 5,000 

  

วนัที ่ 23-27 ก.พ.66 
19,999 19,999 5,000 

  

วนัที ่ 24-28 ก.พ.66 
18,999 18,999 5,000 

  

วนัที ่ 25 ก.พ.-1ม.ีค.66 
18,999 18,999 5,000 

  

วนัที ่ 26 ก.พ.-2ม.ีค.66 
17,999 17,999 5,000 

  

วนัที ่ 27ก.พ.-3ม.ีค.66 
17,999 17,999 5,000 

  

วนัที ่ 28ก.พ.-4ม.ีค.66 
18,999 18,999 5,000 

  

 

INFANT (เด็กเล็กอายุ ไมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 8,000 บาท 
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วนัแรก  สนามบนิเชยีงใหม ่                                                                                                        ( - / - / - ) 
20.30  น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิเชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 2 เคานเ์ตอร ์สายการบนิเจจ ูแอร ์(7C) 

มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
23.30 น. เหนิฟ้าสูก่รุงโซล โดยสายการบนิเจจ ูแอร ์เทีย่วบนิที ่7C4206 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
 
วนัทีส่อง สนามบนิอนิชอน – เกาะนาม ิ– ลานสก ีหรอื ONE MOUNT SNOW PARK                        ( - / L / D ) 
09.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอนประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชั่วโมง)หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านลงเรอืเฟอรร์ีสู่่เดนิทางสู่ เกาะนามโิดยใชเ้วลาขา้มประมาณ 10 นาทพีบกับ
สุ ส า นน ายพลนามิ  (Tomb of General Nami) เ ป็ นสถานที่ที่ มี
ความส าคัญตอ่ประวัตศิาสตรข์องเกาะนามเิป็นอย่างยิง่เพราะเกาะแหง่นี้
ตัง้ตามชือ่ของนายพลนามซิ ึง่เขา้รับราชการตัง้แต่อายุ 17 ท่านเป็นผูม้ี
ความสามารถน าทัพไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลีจน
ไดร้ับต าแหน่งสงูในขณะทีท่่านอายยุังนอ้ยแต่ต่อมาภายหลังท่านไดถ้กู
ใส่รา้ยโดยศัตรูทางการเมอืงและถูกประหารชวีติจากนัน้ชมววิทวิทัศน์
ของสถานทีเ่คยใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าซีร่ยีดั์ง winter sonata เพลงรักใน
สายลมหนาว อันโด่งดังไปท่ัวเอเชยีพรอ้มมเีวลาใหท้่านไดเ้ก็บภาพอัน
สวยงามน่าประทับใจสดุแสนโรแมนตกิเปรยีบประดจุทา่นเป็นพระ-นางใน
ละครเลยทเีดยีวทีน่ี่ท่านจะไดพ้บกับรูปป้ันของเบยองจุนและชเวจวีูและ
อสิระเดนิชมตามอัธยาศัยสมควรแกเ่วลาพบกันณจุดนัดหมายเพือ่ลงเรอืกลับ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) เมนูไกบ่ารบ์คีวิผดัซอสเกาหล ี(DAKGAKBI) อาหารเลือ่งชือ่โดยการน าไก่
  บารบ์คีวิมันหวานกะหล ่าปลตีน้กระเทยีมซอสและขา้วมาผัดรวมกันบนกระทะแบนสดี าคลุกเคลา้ทกุอยา่งใหเ้ขา้ที่
  รับประทานคูกั่บผักกาดเกาหลแีละเครือ่งเคยีงตา่งๆ 
บา่ย จากนั้นเดนิทางสู่ลานสก ีซ ึง่แบ่งเป็นเนินสกีส าหรับผูฝึ้กหัดเล่นเนินสกีส าหรับผูท้ี่เล่นไดป้านกลางและเนิน

ส าหรับผูท้ีเ่ล่นช านาญแลว้ ใหท้่านไดส้นุกสนานกับกจิกรรมบนพืน้หมิะ และลองพสิจูน์ฝีมอืการทรงตัวบนไมส้ก ี
(ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกีรวมชุดประมาณ 
2,000 บาทหรือ 50,000 วอน // สโนว์สเลด
ประมาณ 600 บาทหรอื 15,000 วอน // กอนโด
ล่าประมาณ 600 บาทหรือ  15 ,000 วอน)
นอกจากนี้ยังมีสิง่อ านวยความสะดวกอื่นๆอาทิ
บลิเลยีดโบวล์ิง่ซาวน่าหอ้งเล่นเกมฯลฯมเีวลาให ้
ทา่นไดส้นุกกับการเลน่สกอียา่งเต็มที ่

 (หมายเหตุ : ปรมิาณของหมิะและการเปิดใหบ้รกิารของลานสกขีึน้อยู่กับความเอือ้อ านวยของอากาศหากไม่มี
หมิะเพยีงพอลานสกอีาจจะปิดใหบ้รกิารทัง้นี้***หากลานสกปิีดบรกิารขอสงวนสทิธิใ์นการน าทา่นเลน่สกแีละไมม่ี
การคนืคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้***) สมควรแกเ่วลา 

 หรอืหากกรณีลานสกยีงัไม่เปิด เนือ่งจากสภาพของอากาศ น าท่านเดนิทางสู ่ONE MOUNT SNOW 
PARK เราจะใหท้่านเขา้สูโ่ลกแห่งการพักผ่อนกลางแจง้และในร่มทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรุงโซล ภายในมกีารจัดแบ่ง
โซนออกป็น ฟิตเนส กอสฟ์คลับ ศูนยอ์าหาร รา้นคา้ชอ้ปป้ิง สวนน ้าแข็ง สวนหมิะ สวนน ้าขนาดใหญ ่(ราคาทัวร์
ไม่รวมค่าเขา้และเครือ่งเลน่ในสโนวป์ารค์ )  อัตราคา่บรกิารภายในสโนวป์ารค์ โดยประมาณ  ขอ้ 1. ค่าเขา้สโนว์
ปารค์ 15,000 วอน ต่อ 1 ท่าน ขอ้ 2. ค่าเชา่เสือ้แจ็กเก็ตสก ี5,000 วอน ต่อ 1 ท่าน ขอ้ 3. สุนัขลากลอ้เลือ่น 
ส าหรับเด็กเทา่นัน้ 9,000 วอน ตอ่ 1 ทา่น  แทน 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า (มื้อที่ 2) เมนู สุก ีส้ไตลเ์กาหลบีนหมอ้ไฟรอ้นๆ (SHABU SHABU) คลา้ยกับสุกี้ยากี้ มี
สว่นผสมตา่ง ๆ เชน่ ผัก เนื้อหั่นบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะน าวัตถุตา่ง ๆ เหล่านี้จุ่มแชล่งในน ้าเดอืด 
หรอืน ้าซปุ และปลอ่ยทิง้ไวส้กัพัก จากนัน้น าสว่นผสมอยา่งอืน่ เชน่ เตา้หู ้บะหมี ่ลงตุน๋ใหเ้ขา้กัน แลว้รับประทาน
โดยจุ่มลงในซอส 

ทีพ่กั  NEW M HOTEL / JM HOTEL / BENIKEA RIO หรอืเทยีบเทา่  
 
วนัทีส่าม ไรส่ตรอเบอรี ่(ตามฤดกูาล) – วดัวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์- COSMETIC GALLERY - ศนูย ์

สาหรา่ย - ท าขา้วหอ่สาหรา่ย - สวมชุดประจ าชาต ิ(ฮนับก) – ทงแดมนุ    ( B / L / D ) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านเดนิทางเขา้สู ่ไรส่ตรอเบอรี ่(ตามฤดูกาล) ใหท้่านไดช้มิสตรอเบอรร์ีส่ดๆหวานฉ ่ากลิน่หอมของสตรอ
เบอรร์ีน่อกจากนัน้ทา่นยังสามารถซือ้กลับมาฝากคนทีท่า่นรักจากเมอืงไทยได ้
ดว้ยโดยจะมกีารแพ็คใสก่ลอ่งสวยงามใหท้า่นวันสดุทา้ย (การทานสตรอเบอร์
รี่ใหท้านเฉพาะในส่วนเท่านั้นหา้มน าออกมารับประทานขา้งนอก) น าท่าน
เดนิทางสู่วดัวาวูจองซาน าท่านชมและ
นมสัการเศยีรพระพุทธเจา้ขนาดใหญส่ี

ทองอร่ามดูโดดเด่นซึง่เป็นสัญลักษณ์ที่
ส าคัญของวัดนี้เศยีรพระพุทธรูปนี้มคีวาม
สูงถึง8 เมตรวางตัง้อยู่บนกองหนิขนาด

ใหญ่วัดนี้สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮด๊อกเพือ่แสดงการตอบแทน
ความเมตตากรุณาของพระพุทธเจา้ในการรวมประเทศเกาหลเีหนือและเกาหลี
ใตภ้ายในมรีูปสลักสะสมจากพุทธศาสนกิชนทั่วโลกมากกวา่3,000 องค ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่4) เมนูหมยูา่งเกาหล ี(PORK  GALBI) เป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และ
รูจ้ักกันดท่ัีวโลกโดยน าหมูสว่นทีต่ดิกับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดมิเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆและเครือ่ง
เคยีงหลากชนดิกับน ้าจิม้เตา้เจีย้วสตูรเฉพาะและน ้าซปุสาหร่าย 

บา่ย จากนัน้ท่านเดนิทางสูเ่อเวอรแ์ลนด ์(รวมบัตรผ่านประตูและเครือ่งเล่น) เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของ
ประเทศเกาหลีใตตั้ง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาเชญิ
ท่านท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟารชีมขบวน
พาเหรดแฟนตาซจีากตัวการต์นูสดุน่ารักเตมิเต็ม
ความสุขของท่านสนุกสนานไปกับเครื่องเล่น
ตา่งๆไมจ่ ากัดชนดิพรอ้มทัง้บรรยากาศสดุโรแมน
ตกิท่ามกลางสวนสวยทีจ่ะผลัดเปลีย่นจัดแสดง
ดอกไมน้านาชนดิตามฤดกูาลตลอดทัง้ปี จากนัน้
น าทา่นสู ่COSMETIC GALLERY เป็นศนูยร์วม
ของเครื่องส าอางของเกาหลีอาทิROJUKISS, 

LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่น าเขา้มาจากท่ัวโลกอสิระท่านเลือกซือ้ไดต้าม
อัธยาศัย จากนัน้น าท่านเขา้ชมศนูยส์าหรา่ย เยีย่มชมของฝากทีม่ชีือ่เสยีงของเกาหล ีสาหร่ายผลติสดใหม่ทกุ
วันมหีลายรสชาต ิเหมาะกับใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ไปเป็นของฝากของทีร่ะลกึ น าท่านเรยีนรูว้ธิกีารท าคมิบบัหรอื
ขา้วหอ่สาหรา่ย เมนูง่ายๆ ทีค่นเกาหลนียิมรับประทาน ค าวา่ คมิ แปลวา่ สาหร่าย ค าวา่ บับ แปลวา่ ขา้วลักษณะ
จะเป็นแทง่ยาวๆ แลว้จะหั่นเป็นชิน้ๆ พอดคี าจิม้กับโชยหุรอืวาซาบก็ิไดต้ามใจชอบ พเิศษ!!! สวมชุดประจ าชาติ
เกาหล ี(ฮนับก) มหีลากหลายชดุใหท้า่นไดเ้ลอืกใสพ่รอ้มเก็บภาพความประทับใจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า (มื้อที่ 5) เมนู ปลาย่างเตาถ่าน (BAKED FISH) ปลาเนื้อแน่นย่างรอ้นๆ ออกรสเค็มนิดๆ 

หอมถา่นทีใ่ชย้า่ง รับประทานเคยีงกับกมิจนิานาชนดิ  
 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูย่า่นทงแดมนุแหลง่ชอ้ปป้ิงทีช่ือ่ไดว้า่ใหญท่ีส่ดุในเอเชยีซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณประตเูมอืง

โบราณทางทศิตะวันออกท่านสามารถซือ้สนิคา้หลากหลายประเภทอาทเิสื้อผา้บุรุษ-สตรีรองเทา้บุรุษ-สตรี
รองเทา้ผา้ใบเข็มขัดหรอืของทีร่ะลกึอาทชิดุเครือ่งครัวถุงน่องถุงเทา้ผา้พันคอทา่นจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศการ 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้ในราคาเกาหลอียา่งแทจ้รงิ 

ทีพ่กั  INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่ พระราชวงัชางดอ๊ก - หมูบ่า้นเกาหลโีบราณ - ศูนยโ์สมเกาหล ี– โรงงานพลอยแอมเมทสิ - ดวิตี ้ฟร ี– 

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



HKS-7C53-A01 HAPPY KOREA WINTER SNOW SKI 5D3N                                                                 UPDATE 31/8/65    

 
 

 

 
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                

7 
 

น าทา่นเดนิทางสูพ่ระราชวงัชางดอ๊ก เป็นพระราชวังทีส่วยงามและทรงคณุคา่ทีส่ดุในประวัตศิาสตรเ์กาหลไีดร้บั
การขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นหนึ่งในมรดกโลก
ทางดา้นวัฒนธรรมขององคก์ารยเูนสโกมี
ความส าคัญมากเพราะเป็นพระราชวัง
หลวงสรา้งในปีค.ศ.1 405  ใชเ้ ป็นที่
ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โช ชอน
ห ล า ย อ ง ค์ จ น ถึ ง พ ร ะ เ จ ้า ชุ น จ ง 
(Seonjeong)  ดังนั้นทางรัฐบาลเกาหลี
จงึไดอ้นุรักษ์พระราชวังแหง่นี้เอาไวอ้ยา่ง

ดีที่สุดแมจ้ะเคยเกิดเหตุอัคคีภัยกับพระราชวังแห่งนี้มาแลว้  จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ ้านเกาหลโีบราณ 
(Bukchon hanok) เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหล ีท่ามกลางตกึรามบา้นช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนัน้ 
หมูบ่า้นแหง่นี้ก็ยังคงรักษาอาคารบา้นเรอืนในสมัยโบราณม ีกลิน่อายของเกาหลใีนยคุเกา่แก ่ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG) อาหารยอดนิยมในวังหลวงในสมัยก่อน 
ปัจจุบันเป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวงเชือ่กันว่าบ ารุงสุขภาพ ในตัวไก่จะมขีา้วเหนียว รากโสม พุทราแดง 
และเคล็ดลับในการตุน๋เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกวา่ กักตกุ ีคอื เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด าและเกลอื 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูศ่นูยโ์สมเกาหล ี(RED GINGER)ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 
ปีซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุและ
น ากลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถอืทางบา้น น าท่านชมโรงงานเจยีระไนพลอย
แอมมาทสิ ชาวเกาหลีนิยมพลอยสมี่วงพลอย และถือว่าเป็นอัญมณีน าโชคและสุขภาพของผูท้ี่เกดิวันเสาร์ 
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีด่วิตีฟ้ร ี(Duty Free Shop)ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้า่นเลอืกซือ้มากมาย
กวา่500ชนดิอาทนิ ้าหอมเสือ้ผา้เครือ่งส าอางกระเป๋านาฬกิาเครือ่งประดับ ฯลฯ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า (มือ้ที ่8) เมนู บบิมิบบั (BIBIMBUP) หรอื ขา้วย าเกาหล ีเป็นอาหารเกาหลปีระเภทขา้ว เสริฟ์
มาเป็นชามรอ้นกับขา้วสวย โรยหนา้ดว้ยนามุล (ผักทีผ่ัดและปรุงรส) โคชจูัง (น ้าพรกิ) และทเว็นจัง (เตา้เจีย้ว) 
นอกจากนี้ยังนยิมใสไ่ขด่บิ และเนื้อสตัวท์ีห่ั่นบาง ๆ จากนัน้คลกุสว่นผสมตา่ง ๆ ใหเ้ขา้กันดกีอ่นรับประทาน 
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นเมยีงดงหากทา่นตอ้งการทราบวา่แฟชัน่ของเกาหลเีป็นอยา่งไรกา้วล ้าน าสมัยเพยีงใด
ทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นีพ้บกับสนิคา้วยัรุ่นอาทเิสือ้ผา้แฟชัน่แบบอนิเทรนเครือ่งส าอางแบรนดดั์งของเกาหลี
พบกับความแปลกใหมใ่นการชอ้ปป้ิงซึง่เมยีงดงแหง่นี้จะมวีัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันทีน่ี่กวา่จ านวนมาก
ในแตล่ะวัน 

ทีพ่กั  INTERCITY 365 HOTEL / BENIKEA SEOUL HOTEL / GALAXY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้ N SEOUL TOWER (ไมร่วมลฟิท)์ – สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนยน์ า้มนัสนเข็มแดง – ซุปเปอรม์าเก็ต – 

สนามบนิอนิชอน – เชยีงใหม ่                                                                                     ( B / L / -) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่9) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านสู่หอคอยกรุงโซล หรอื N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลฟิท ์ท่านละ 400 บาท หรือ 10,000 
วอน) ถือไดว้่าเป็นสัญลักษณ์ที่
ส า คัญแห่ ง หนึ่ ง ข อ ง ก รุ ง โซล 
บางครั ้งถูกเรียกว่า “นัมซาน ทาว
เ ว อ ร์ ” (NAMSAN TOWER) ตาม
สถานที่ตัง้คือบนภูเขานัมซาน เป็น
ห อคอ ยที่ มี ค ว า ม สู ง จ า ก ฐ า น
ประมาณ 236.7 เมตร มคีวามสงูถงึ 
480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ถูก
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1969 ถอืว่าเป็น
หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกตดิ 1 ใน 18 อันดับของโลก เปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วและประชาชนทั่วไปไดเ้ขา้ชมครัง้
แรก เมือ่ปี ค.ศ. 1980 ได ้ภายในแยกเป็น 3 โซน ไดแ้ก่ TOWER , PLAZA และ LOBBY เป็นจุดทีส่ามารถชม
ความงดงามของกรงุโซลไดท้ัง้ยามกลางวนัและยามค ่าคนื ชมทัศนียภาพของแมน่ ้า Han ซึง่ไหลผา่นใจกลางกรงุ
โซล ภาพตกึรามบา้นชอ่งทีเ่รยีงราย และลอ้มรอบไปดว้ยทวิเขา BUKHAN และเทอืกเขา INWANGSAN อสิระให ้
ทกุทา่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรูปคูห่อคอย หรอืคลอ้งกญุแจคูร่ักตามอัธยาศัยจากนัน้น าทา่นเดนิทางไปดูแลสขุภาพ
กันทีศู่นยส์มุนไพร ฮอกเกนามู (HEOTGAENAMU)ซึง่เป็นสมุนไพรทีท่ั่วโลกรวมถงึสถาบันต่างๆยอมรับว่า
เป็นสมนุไพรทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุในการบ ารุงตับและดแูลตับของเรา เป็นสมนุไพรทีห่าไดย้ากในปัจจุบัน ทา่นจะได ้
ชมการสาธติการทดลองตัวยาจากสมุนไพรชนิดนี้ม ีฮอกเกนามู เป็นตน้ไมท้ี่เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-8  00 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อชว่ย
ดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10) เมนู จมิดกั (JIMDAK) หรอื ไก่อบซีอ ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลี
พืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผ่ัดรวมกับวุน้เสน้ มันฝรั่ง แครอท พรกิ และซอสด า เนื้อไกท่ีน่ิม่ รสชาตคิลา้ยกับไกพ่ะโล ้
สตูรเกาหล ีทานกับขา้ว หอมอร่อย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 
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บา่ย น าท่านสูศู่นยน์ า้มนัสนเข็มแดง (RED PINE)ซึง่ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลซี ึง่จะใชต้น้สนเข็ม
แดงจากยอดเขามาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยพีรอ้มกับการวจิัยทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดง โดย
กวา่จะมาเป็นน ้ามนัสนเข็มแดงได ้1 แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอาน ้ามันมาผลติ
และวจิัยออกมาเป็นน ้ามัน สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเสน้เลือดไดเ้ป็นอย่างดีน าท่านชมโรงงาน
เจยีระไนพลอยแอมมาทสิ(AMETHYST)ชาวเกาหลนียิมพลอยสมีว่งพลอย และถอืว่าเป็นอัญมณีน าโชคและ
สุขภาพของผูท้ี่เกิดวันเสาร์ จากนั้นแวะซื้อของฝากที่รา้นซุปเปอรม์าเก็ต เลือกซื้อสาหร่าย ขนมต่าง ๆ 
ช็อกโกแลต ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม 
เครื่องส าอางโสม กมิจ ิเป็บเปโรห้รือป๊อกกีเ้กาหล ีชนิราเมงหรือมาม่าเกาหล ีเป็นตน้ สมควรแก่เวลา น าคณะ
เดนิทางสูส่นามบนิอนิชอน 

18.00 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ สายการบนิ เจจ ูแอร ์เทีย่วบนิที ่7C4205 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
22.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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. คา่ประกันโควดิ-19ระหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
11. น ้าเปลา่วันละ 1 ขวด   

 
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 ์
*  กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอื 50% ของคา่ทวัร ์(กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
*  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระ 30 วันกอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บวันเสาร-์อาทติย)์ 
*  หลังจากช าระค่ามัดจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้ก่อนทีบ่รษัิทฯจะท าการออกต๋ัว โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 1-2 

สปัดาหก์อ่นการเดนิทางเทา่นัน้ 
 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่
ประเทศเกาหลใีต ้ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ทกุกรณี   

ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลใีตเ้รยีกเก็บ   
ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ   

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิเชยีงใหมเ่ทา่น ัน้  
กรณทีา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิเชยีงใหมน่ ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิขึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  

และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 
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เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทาง หรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
• กรณีวันเดนิทางตรงกับวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง

อยา่งนอ้ย 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (ไมนั่บรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ ข ัน้ตอนที ่1 ลงทะเบยีน K-ETA โดยช าระคา่ธรรมการลงทะเบยีนเพิม่ ทา่นละ 
1,500 บาท  

➢ ข ัน้ตอนที ่2 ลงทะเบยีน Q-CODE  
➢ ข ัน้ตอนที ่3 ลงทะเบยีนตรวจ PCR ทีเ่กาหล ีโดยช าระคา่บรกิารเพิม่ ทา่นละ 

ประมาณ 80,000 วอน 
➢ ข ัน้ตอนที ่4 ลงทะเบยีน THAILAND PASS โดยไมร่วมคา่แพ็คเกจ Test & Go หาก
ลกูคา้สนใจใหท้างบรษิทัท าจองให ้ทางบรษิทัขอแนะน าแพ็คเกจ โรงแรมโนโวเทล 
สยาม สแควร ์

 
ขอ้มูลการเตรียมตัวในการเดนิทางเขา้-ออกประเทศไทยและประเทศเกาหลี (มีผลบังคับใชต้ัง้แต่ 15 มีนาคม 

2565) 
➢ การเตรยีมตัวกอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย 

1. ลงทะเบยีนผา่นระบบ K-ETA (ทางบรษัิทบรกิารการลงทะเบยีนให)้  
o เอกสารประกอบการลงทะเบยีน K-ETA 

 
หมายเหต ุ: คณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงแลว้ ประมาณ 2 ช ัว่โมง  

ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอทา่นทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
หากทา่นสามารถผา่นเขา้เมอืงไดภ้ายหลงั ทา่นจะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา  

ขออภยัในความไมส่ะดวก 
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▪ ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ (รปู

ถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วัน

เดนิทางกลับ และมหีนา้วา่งไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ 

▪ รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน 

โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ 

2. เอกสารใบรับรองผลตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึง่ถกูรับรองภายใน 48 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง  
o ส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ผูส้งูอายุทีม่อีายุ 65 ปีขึน้ไป และสตรมีคีรรภ ์ทีย่ังไม่ไดร้ับการฉีด

วัคซนี จะตอ้งเดนิทางพรอ้มผูป้กครองทีฉ่ีดวัคซนีครบ และตอ้งมใีบรับรองผลตรวจเชือ้ COVID-
19 แบบ RT-PCR ซึง่ถกูรับรองภายใน 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง) 

o ส าหรับผูท้ีเ่คยไดร้ับเชือ้ COVID-19 จะตอ้งมเีอกสารใบรับรองทีร่ะบุผลว่าไม่พบเชือ้ COVID-
19 และใบรับรองตอ้งมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน นับตัง้แต่วันทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึ ณ วันที่
เดนิทาง โดยเอกสารตอ้งเป็นภาษาอังกฤษ  

** ทัง้น้ีผูเ้ดนิทางจะตอ้งท าการส่งขอ้มูลในขอ้ 2 มาใหท้างบรษัิทในรูปแบบไฟล ์PDF เพื่อท าการ
ลงทะเบยีน Q CODE 48 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง ** 

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

▪ ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ (รปู

ถา่ยจากมอืถอืไมส่ามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วัน

เดนิทางกลับ และมหีนา้วา่งไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ 

▪ รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน 

โดยสแกนไฟลเ์ป็นรปูภาพ 

▪ เอกสารใบรับรองผลตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ RT-PCR ซึง่ถกูรับรองภายใน 48 

ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง  

4. ลงทะเบยีนตรวจ PCR ทีเ่กาหล ี(ทางบรษัิทบรกิารการลงทะเบยีนให)้ 
5. ลงทะเบยีน Thailand Pass (ทางบรษัิทบรกิารการลงทะเบยีนให)้  

เอกสารประกอบการลงทะเบยีน Thailand Pass 
▪ เอกสารการจองแพ็กเกจ Test & Go  

** ในกรณีทีล่กูคา้จองแพ็กเกจ Test & Go จะตอ้งท าการสง่ขอ้มลูการท าจองใหก้บับรษัิทเพือ่ท าการ
ลงทะเบยีนให ้** 

▪ เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วัน
กอ่นเดนิทาง (Vaccinated Certificate และ International Vaccinated Certificate) 

** ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไดร้ับวัคซนีครบโดส รวมถงึผูท้ีไ่ดร้ับวัคซนีสองชนิดแตกต่างกัน แลว้อย่างนอ้ย
กอ่นวันเดนิทาง 14 วัน และเข็มลา่สดุทีฉ่ีดไมเ่กนิ 6 เดอืนหรอื 180 วัน ในการเขา้ประเทศเกาหล ี** 
ตัวอยา่งการรับวัคซนี  ทีส่ามารถเดนิทางได ้   

เข็มที ่1 Pizer/หรอืยีห่อ้อืน่ๆ 
  เข็มที ่2 Pizer/หรอืยีห่อ้อืน่ๆ 

เข็มที ่3 Moderna/หรอืยีห่อ้อืน่ ไดร้ับวัคซนีลา่สดุ วันที ่25 ธันวาคม 2564  
(นับจากวันเดนิทางแลว้มอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน หากมอีายุการรับวัคซนีเกนิจะตอ้งท า
การรับวัคซนีใหมอ่กีครัง้โดยทีเ่ข็มลา่สดุจะตอ้งฉีดกอ่น 14 วันเดนิทาง) 

 
 
 
 
 



HKS-7C53-A01 HAPPY KOREA WINTER SNOW SKI 5D3N                                                                 UPDATE 31/8/65    

 
 

 

 
    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                

11 
 

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 
 

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 

 

 
 

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 

พนกังานบริษัทเอกชน 

 
 

 

 

1 ท่องเทียว 

5 ท่องเทียว 
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การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่ลงทะเบยีน K-ETA ส าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย 
 

1. ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟลเ์ป็นรูปภาพ (รปูถา่ยจากมอืถอืไม่
สามารถใชไ้ด)้ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ และมหีนา้วา่งไมต่ ่ากวา่ 2 
หนา้ 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ 3 เดอืน โดยสแกนไฟลเ์ป็น
รปูภาพ 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มลูส าคัญเกีย่วกบั การยืน่ลงทะเบยีน K-ETA ทีท่า่นควรทราบ 
 

1. หลังจากท าการยืน่ลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยแลว้ ผลการลงเบยีนแบง่ออกเป็น 3 แบบ ดังน้ี 
1.1 OK หมายถงึ ผ่านการลงทะเบียน (มีอายุการใชง้านได ้2 ปี ไม่จ ากัดจ านวนครัง้ โดยแต่ละครัง้

พ านักไดไ้มเ่กนิ 90 วัน) 
1.2 NOT OK หมายถงึ ไมผ่า่นการลงทะเบยีน ไมม่สีามารถออกเดนิทางไดต้ัง้แตป่ระเทศตน้ทาง 
1.3 SELECTEE หมายถงึ สามารถออกเดนิทางยังประเทศตน้ทางได ้แต่เมือ่ไปถงึยังประเทศปลายทาง

จะตอ้งผา่นการพจิารณาอกีครัง้ซึง่อาจจะผา่น หรอืไมผ่า่นขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิทางเจา้หนา้ที ่
2. ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าธรรมในการลงทะเบยีน เน่ืองจากการพจิารณาเป็นไปตามเงือ่นไข

หรอืกฎหมายของประเทศนัน้ๆ โดยทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานเป็นผูต้ัดสนิ

ชีข้าด ทางผูจ้ัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

3. ในกรณีทีผ่ลการลงทะเบยีนของลูกคา้คอื SELECTEE และทางลูกคา้ตัดสนิใจเดนิทางเพือ่รับการพจิารณาอกี

ครัง้ ณ ประเทศปลายทาง หากถูกปฏเิสธเขา้ประเทศซึง่มีค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้ในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และ

รวมถงึค่าบรกิารอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ท่านจะตอ้งเป็นผูร้ับผดิชอบในค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆ 

เรยีกเก็บ ทางผูจ้ัดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทุกกรณี หากตอ้งกลับประเทศไทย

ในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งว่าง หรือตามวันเดนิทางของตั๋วเครื่องบนิ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้และสายการบนิเป็นผูพ้จิารณาเท่านัน้ ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ และ

ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท 

 โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


