บินด้วยสายการบิน ASIANA AIRLINE (OZ) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

OZ742
OZ741

BKK (สุวรรณภูมิ) – ICN (อินชอน)
ICN (อินชอน) – BKK (สุวรรณภูมิ)

01.10 – 09.15
19.30 – 23.10

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครือ่ งบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิ น**
ผูท้ ี่เดิ นทาง จะต้องได้รบั วัคซีนดังต่อไปนี้ :
ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/JOHNSON&JHNSON ถึงจะได้รบั
การรองรับการละเว้นการกักตัว เมื่อถึงประเทศเกาหลี โดยประเทศเกาหลีรบั รองวัคซีนไขว้ โดยการ
ฉี ดเข็มที่ 2 ต้องไม่เกิ น 180 วัน (ยกเว้น JOHNSON&JHNSON เข็ม 1 ไม่เกิ น 180 วัน) หากเป็ นเข็มบู
สเตอร์ ต้องก่อนเดิ นทาง 14 วัน

ลงทะเบียนให้ครบ 4 ขันตอน
้
1. ลงทะเบียน K-ETA พร้อมชาระค่าธรรมเนี ยม
2. ลงทะเบียน Q-CODE ให้
3. ลงทะเบียนตรวจ PCR ที่เกาหลีให้ (ไม่รวมค่าตรวจ ประมาณ 80,000 วอน)
4. ลงทะเบียน THAILAND PASS (ไม่รวมค่าโรงแรมTEST AND GO ติ ดต่อซื้อกับเจ้าหน้ าที่ได้)

DAY 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
22.00

(–/–/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ สายการบิ น ASIANA โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั
ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้
คาแนะนามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
**กรุณาเผือ่ เวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ นอย่างน้ อย 3 ชัวโมง
่
เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น**

DAY 2 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - อินชอน - โซล – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - วัดวาวูจองซา – ซูวอน
(บนเครื่อง/L/D)
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดย สายการบิ น ASIANA
เทีย่ วบินที่ OZ742 ** สาหรับเทีย่ วบินนี้ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิ น**
09.15 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
01.10

** ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัวโมง
่
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา **

สาคัญ : หลังทุกท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ด่านควบคลุมโรค และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย เมื่อผ่านเข้า
เกาหลีแล้วเจ้าหน้าทีจ่ ะนาท่านตรวจ RT-PCR TEST ตามนโนบายและระเบียบการเข้าประเทศของเกาหลี ก่อนจะ
นาท่านเช็คอินเข้าโรงแรมเพื่อทาการรอผลตรวจ 3-5 ชัวโมง
่
จึงจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ (ท่านละ 80,000
วอน หรือประมาณ 2,800 บาทไทย ไม่รวมในค่าทัวร์)
นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์เลนด์ (EVERLAND) เป็ นสวนสนุกกลางแจ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศเกาหลีใต้
ตัง้ อยู่บนทาเลทีส่ วยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใต้ของเมืองโซล ได้รบั การขนานนามว่าเป็ นดิสนีย์
แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ทีน่ ่ถี ูกออกแบบให้แตกต่างกันในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสัตว์ , GLOBAL FAIR , EUROPEAN
ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY นอกจากนี้ ย ัง มี
สวนสี่ฤดู ซึ่งปลูกดอกไม้ประจาในแต่ละฤดูกาล และมีการตกแต่งสวนสนุ กให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลนัน้ ๆ
โดยมีบริษทั ซัมซุง เป็ นเจ้าของ ผูบ้ ริหารจัดการสวนสนุกแห่งนี้ ดังนัน้ ความยิง่ ใหญ่ตระการตา และ ปลอดภัย ไม่แพ้
ชาติใดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน้ าจะเปิ ดเฉพาะช่วงฤดูรอ้ น**

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (คูปองสาหรับทานอาหาร)

เดินทางไปยัง วัดวาวูจองซา (WAUJEONGSA TEMPLE) เป็ นวัดทีส่ ร้างเสร็จเมื่อประมาณ 45 ปี ทแ่ี ล้ว โดยชาว
เกาหลีเหนือ ทีเ่ ข้ามาอยู่ในเกาหลีใต้ ภายหลังสงคราม สร้างวัดขึน้ เพื่ออยากรวมเกาหลีเหนือ กับเกาหลีใต้ เมื่อเข้า
ไปในบริเวณวัด ซึ่งกว้างขวางมาก และยังไม่ทนั ถึงตัว วัดก็จะเห็นเศียรพระพุทธรูปไม้สลักขนาดใหญ่มากสีทอง
อร่าม ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ท่สี าคัญของวัดนี้ เศียรพระพุทธรูปนี้มคี วามสูงถึง 8 เมตร วางตัง้ อยู่บนกองหินขนาดใหญ่
ถ้ามองจากระยะไกลกองหินนี้จะดูเหมือนลาตัวของพระพุทธรู ป โดยเศียรพระพุทธรูปที่น่ีได้รบั การบัน ทึก ลง
GUINNESS BOOK ให้เป็ น “รูปสลักจากไม้ทม่ี ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในโลก”

คา่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์ BBQ (ปิ้ งย่างเกาหลี)

ที่พกั

KOREA HOTEL SUWON ,SUWON หรือเทียบเท่า

DAY 3 เกาะนามิ - โซล – หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ – ศูนย์รวมเครื่องสาอางแบรนด์ดงั เกาหลี –
ย่านยอนนัมดง - ย่านฮงแด - พิเศษ!!! .... สาหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!!
คาเฟ่ สุดชิก 943 KING’S CROSS
(B/L/D)
เช้า

บริ การอาหารเช้า เมนู คิ มบับ
นาท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ (NAMI ISLAND)เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อ่ื เสียงของประเทศเกาหลีใต้ เกาะนามิ มีรูปร่าง
เหมือนใบไม้ลอยน้ า เป็ นเกาะกลาง แม่น้ าฮัน ซึ่งเกิดจากการสร้างเขือ่ นช็องพย็อง โด่งดังจากซีรสี เ์ รื่องเพลงรักในสายลม
หนาว (THE WINTER LOVE SONATA) ซึ่งใช้เกาะนามีเป็ นสถานที่ถ่ายทา เกาะนามิได้ช่อื ตาม นายพลนามิ ที่รบั ราชการ
ตัง้ แต่อายุ 17 ปี บิดาอยู่ในตระกูลสูงศักดิส่์ วนมารดาเป็ นเจ้าฟ้ าหญิง เขานาทัพกวาดล้างจลาจลในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ
และตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศได้ทงั ้ หมด และได้รบั ตาแหน่งสูงเมื่อยังมีอายุเพียง 26 ปี แต่หลังจากเปลีย่ น
รัช กาลใหม่ เ ขาก็ถู ก ใส่ ร้า ยว่ า เป็ นกบฏ และถู ก ประหารชีว ิต พร้อ มกับ มารดาและพวกรวม 25 คน ต่ อ มาหลัง
ผลัดเปลีย่ นรัชกาลใหม่อกี ครัง้ ได้มกี ารพิสูจน์พบว่าข้อกล่าวหาทังหมดล้
้
วนเป็ นเท็จเขาจึงได้รบั คืนยศถาบรรดาศักดิ ์

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโซล (SEOUL) ชือ่ อย่างเป็ นทางการ นครพิเศษโซล เป็ นเมืองหลวงและมหานครทีใ่ หญ่ท่สี ุด
ของประเทศเกาหลีใต้ นาท่านเดินทางสู่ ภูเขานาซาน เป็ นที่ตงั ้ ของ หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N SEOUL
TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีค วามสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ท่านสามารถชม
ทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถงึ เขาพูกกั ซัน และถ้าหันไป
ยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ าฮันกัง เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ ทีส่ ุดแสนจะโรแมนติก และไม่วา่ จะฤดูไหนๆ ทีน่ ่ี

ยังคงได้รบั ความนิยมเสมอมา เพราะเป็ นสถานทีค่ ล้องกุญแจคูร่ กั ทีย่ อดนิยมของนักท่องเทีย่ ว และชาวเกาหลี โดยมี
ความเชื่อว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกันทีน่ ่ี และโยนลูกกุญแจลงไปจะทาให้รกั กันมันคง
่ ยืนยาว ตราบนานเท่า
นาน ** ยังไม่รวมค่า ขึน้ ลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกั สาหรับคล้อง ท่านสามารถเตรียมจากประเทศไทยไป
ได้ ** **ราคารวมค่าขึน้ CABLE CAR แล้ว**

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคารอาหาร เมนู SHABU SHABU!! (ชาบูเกาหลี)
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสาอางแบรนด์ดงั เกาหลี (COSMETIC
GALLERY) เช่น WATER DROP (ครีมน้ าแตก) , SNAIL CREAM (ครีม
เมื อ ก ห อ ย ท า ก ) , BOTOX (โบท็ อ ก ซ์ ) , ALOE VERA PRODUCT
(ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ว่านหางจระเข้) เป็ นต้น
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง ย่านยอนนั มดง หรือ “ยอนทรัล ปาร์ก”
ทางรถไฟเก่าที่หยุดใช้แล้วถูก เปลี่ยนเป็ น สวนสาธารณะแนวตรงพร้อ ม
ทางเดินที่สวยงาม และตรอกซอกซอยที่ทอดยาวออกไปจากถนนสายหลัก จะเต็มไปด้วยร้านกาแฟบรรยากาศ
สบายๆ ร้านเสื้อผ้าสตูดิโอศิลปะ และอื่นๆ อีกร้านที่ได้รบั ความนิยมสูงมาก คือ มังวอนดง ทีรามิสุ อยู่ในย่านนี้
เช่นกัน

นาท่านช้อปปิ้ ง ย่านฮงแด เป็ นย่านช้อปปิ้ งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK UNIVERSITY) จึง
เป็ นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็ นอีกเส้นหนึ่งที่มบี รรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ ยังมีร้านกาแฟทีเ่ ป็ น
เอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจาหน่ายสินค้าแฟชัน่ คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารทีน่ ่าสนใจในหมู่วยั รุ่นอายุ 2030 ปี ทน่ี ิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยงั ไม่แพงอีกด้วย
พิ เศษ!!! .... สาหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! กับคาเฟ่ สุดชิก 943 KING’S CROSS ทีจ่ าลอง
ชานชาลา 9 เศษสามส่วนสี่ ชานชาลาทีอ่ ยู่ในสถานีรถไฟคิงส์ครอสลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็ นทางเชือ่ มต่อ
ระหว่างโลกมักเกิ้ลกับโลกเวทมนตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึ่งเดินทางด้วยรถไฟสายด่วน
ของฮอกวอตส์ ด้านในให้ท่านได้สมั ผัสกลิน่ อายในการจาลองความเป็ นเมืองเวทมนต์ เพลิดเพลินกับมุมถ่ายรูป
ต่างๆ มีชุดคลุมกับผ้าพันคอทัง้ 4 บ้าน พร้อมไม้กายสิทธิ ์ให้ถ่ายรูป สามารถเลือกซื้อเครื่องดื่มและของหวานได้
ตามใจชอบ (ในกรณีทท่ี ่านต้องการเข้าไปถ่ายรูปด้านใน จะต้องซื้อเครื่องดื่มจากทางร้าน)

คา่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิ มดัก

ที่พกั

STAZ HOTEL MYEONGDONG ,SEOUL หรือเทียบเท่า

DAY 4 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรน้ามันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อกกุง – ย่านอินซา
ดง – ย่านซัมจีกิล – ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดง
(B/L/-)
เช้า

บริ การอาหารเช้า เมนู คิ มบับ
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลที่เรียกว่าศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดทีน่ ่ี
จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรัฐบาล ซึ่งแน่ นอนว่าได้รบั การรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมทีม่ ี
อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุ ณภาพดีท่สี ุดในโลก มีช่อื เสียงที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศ
ไทยถึง 2 เท่า โสมเกาหลีถอื เป็ นยาบารุงร่างกายหรือสามารถซื้อเป็ นของฝากจากประเทศเกาหลีใต้กไ็ ด้
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ามันสน มีสรรคุณ
ช่วยบารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็ นอย่างดี

น าท่ า นเดิน ทางสู่ พระราชวัง ชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็ น พระราชวัง ที่ส ร้า งหลัง จาก
พระราชวังเคียงบกกุง(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็ นพระราชวังหลักของกษัตริยห์ ลายพระองค์ของ
ราชวงศ์โชซอน ที่ได้รบั การดูแลรักษาไว้อย่างดี ภายในประกอบด้วยพื้นที่สาธารณะ อาคารพระราชวังสาหรับ
ราชวงศ์ และสวนบีวอน(BIWON) หรือรู้จกั กันในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหย่อมด้านหลังทีเ่ ต็มไปด้วยต้นไม้
ยักษ์อายุกว่า 300 ปี บ่อน้ า และศาลาพักผ่อน มีความธรรมชาติมากทีส่ ุด ไว้เป็ นทีพ่ กั ผ่อน

เที่ยง

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ต๋นุ โสม (SAMGYETANG)
เดินทางไปยัง ย่านอิ นซาดง(INSA-DONG) ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองที่เป็ นย่าน
เก่าแก่ทส่ี าคัญของเมืองโซล ประกอบด้วยถนนหลักอินซาดงและมีตรอกซอก
ซอยแยกออกไปทัง้ สองข้างทาง ภายในตรอกเป็ นร้านอาหารแบบดัง้ เดิม โรง
น้ าชา ร้านกาแฟ และแกลเลอรี่ นอกจากนี้ยงั ให้ท่านได้เยีย่ มชม ตึกซัมจี-กิ ล
(SSAMZIE-GIL) เป็ นอาคารขนาด 4 ชัน้ ตัง้ อยู่ในตลาดอินซาดง เปิ ดในปี
2004 ภายในมีงานแสดงภาพกอลอรีอ่ าร์ตๆ ร้านอาหาร เครื่องประดับ ของที่
ระลึก โดยชัน้ 4 เป็ นสวนลอยฟ้ า จุดเด่นของที่น่ีคอื เป็ นจุดนัดพบของเหล่า
วัยรุ่นชาวเกาหลี ตามผนังกาแพงมีภาพเขียนเป็ นงานศิลปะ ผสมผสานกับร้านต่างๆที่ตงั ้ อยู่เรียงรายจนเต็มที่
พื้นที่ พบกับส่วนของ LOVE LOVE MESSAGE TAG ที่มีลกั ษณะ คล้ายกับ LOCK OF LOVE ที่ N SEOUL
TOWER เป็ นการบอกรักของวัยรุ่น (ราคาทัวร์ไม่รวมค่า TAG ท่านสามารถเลือกซื้อได้ในราคาประมาณ 5000
วอน) มาที่น่ีพลาดไม่ได้ !!! …. ขนมปั งยัดไส้รูปอุนจิ (DDALKI BBANG & DDONG BBANG) หรือ POOP
BREAD ที่ยดั ไส้ด้วยถัวแดง
่
ขนมขึน้ ชื่อที่ท่านต้องไม่พลาดที่จะมาลองชิม (ราคาทัวร์ไม่ได้ร วมค่าขนมปั งยัดไส้
ราคาประมาณ 1000 วอน)

นาท่านเดินทางสู่ ดิ วตี้ ฟรี (DUTY FREE) เป็ นศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโซล ให้ได้ชอ็ ปปิ้ งสินค้าแบ
รนด์เนมชัน้ นาแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครื่องสาอาง , กระเป๋ า , กล้อง
ถ่ายรูป หรือจะเป็ นโทรศัพท์มอื ถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้อได้อย่างเต็มที่ เป็ นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดงั กว่า 250
แบรนด์ ทัง้ เครื่องสาอาง , น้ าหอม , กระเป๋ า , สินค้าแฟชันต่
่ างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR ,
FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป็ นต้น ไม่ได้
มีแค่เพียงสินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านัน้ สินค้าแบรนด์เกาหลีกม็ ใี ห้เลือกหลากหลายไม่แพ้กนั ราคาก็ถูกกว่า
ร้านค้าด้านนอกและบางยีห่ อ้ ก็ถูกกว่าในประเทศไทยอีกด้วย หากจะเข้าไปช็อปปิ้ งกันทีห่ า้ งแห่งนี้ ให้พกพาสปอร์ต
และข้อมูลตั ๋วเครื่องบินไปด้วยเพราะต้องใช้ในการซื้อสินค้า
นาท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมียงดงได้ช่อื ว่าเป็ น
แหล่งรวมแฟชันแบรนด์
่
เกาหลีชนั ้ นา ซึ่งในแต่ละวันจะ มีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช็อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถ
หาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้ เสือ้ ผ้า , รองเท้า , กระเป๋ า , เครื่องสาอางซึ่งเป็ นทีร่ ู้จกั อย่างดีของคนไทย เช่น
LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็ นต้น เครื่องประดับ
, ซีดเี พลง , วีซีดี , ดีวดี หี นังและซีรยี ์ท่ฮี ติ ตลอด จนไปถึงของที่ระลึกที่มรี ูปดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยู่ใน
สินค้า อีกทัง้ ยังมีรา้ นกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิม้ ลองไอศกรีม 2,000 วอน ทีส่ ูงเกือบฟุตได้ทน่ี ้ี

คา่
ที่พกั

อิ สระในการรับประทานอาหาร เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
STAZ HOTEL MYEONGDONG ,SEOUL หรือเทียบเท่า

DAY 5 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – CAFÉ MALDDONG DONUT – ร้านละลาย
เงินวอน - อินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(B/L/-)
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารเช้า เมนู คิ มบับ
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู (RAISIN TREE) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภู เขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์ องสมุนไพรฮ็อกเกตนามูน้ี เป็ นทีน่ ิยมของ
คนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ
บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์สาหร่าย (KIMPAP) จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการทาสาหร่ายและประวัติค วาม
เป็ นมาต้นกาเนิดของการผลิตสาหร่ายและขันตอนการผลิ
้
ตสาหร่ายทีส่ ดใหม่ทุกวัน ให้ท่านจะได้เลือกชิมผลิตภัณฑ์
ทีท่ าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลม้ิ ลองและเลือกซื้อเหมาะแก่การนามาเป็ นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแห้ง ,
สาหร่ายย่าง พิ เศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชดุ ประจาชาติ เกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) และถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู BULGOGI

จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองพาจู พาจูซ่งึ เป็ นเมืองเล็ก ๆ นอกกรุงโซล ที่ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์เพียง
45 นาที เป็ นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของคนจากโซล เมืองนี้ให้ความรูส้ กึ เงียบสงบต่างจากสถานทีท่ ่องเที่ยว
อื่น รวมถึงมี พาจู บุ๊ค ซิต้ี (PAJU BOOK CITY) หมู่บา้ นศิลปะเฮรี่ หมู่บา้ นชาวอังกฤษ และหมู่บา้ นโพรวองซ์
สายคาเฟ่ ต้อ งแวะมาเช็ค อิน CAFÉ MALDDONG DONUT คาเฟมัล ตงโดนัท ทาวน์ ตัง้ อยู่ ใ จกลางเมืองพาจู
จังหวัดคยองกีโด อยู่ห่างจากโซลเพียงแค่ 40 กิโลเมตรเท่านัน้ เป็ นคาเฟที่สวยงามแปลกตามาก เพราะการจัด
ตกแต่งสีสนั สดใสทัง้ ภายในและภายนอกร้านที่เป็ นเอกลักษณ์ไม่เหมื อนใคร อีกทัง้ ยังเป็ นแหล่งรวมขนมหวาน
นานาชนิด ไม่วา่ จะเป็ น เค้ก เบเกอรี่ ไอศกรีม โดนัท เครื่องดื่มหลายชนิด ฯลฯ

นาท่านเดินทางสู่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงิ นวอน ให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบ
และรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม
เป็ นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ , กิมจิ , เปเปโร (ป๊ อกกีเ้ กาหลี) , ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) และ นมกล้วย เป็ นต้น
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
19.30 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบิ น ASIANA เที่ยวบินที่ OZ741 ** สาหรับเที่ยวบินนี้ มี
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิ น**
23.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****************************************************************************

อัตราค่าบริ การ

วันที่เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

05 – 09 พฤษภาคม 2565
08 – 12 พฤษภาคม 2565
10 – 14 พฤษภาคม 2565
16 – 20 พฤษภาคม 2565
19 – 23พฤษภาคม 2565
23 – 27 พฤษภาคม 2565
25 – 29 พฤษภาคม 2565
26 – 30 พฤษภาคม 2565
06 – 10 มิถนุ ายน 2565
08 – 12 มิถนุ ายน 2565
14 – 18 มิถนุ ายน 2565
16 – 20 มิถนุ ายน 2565
21 – 25 มิถนุ ายน 2565

30,999
29,999
29,999
29,999
30,999
29,999
30,999
30,999
29,999
30,999
29,999
30,999
29,999

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

** จอยแลนด์ 17,999 บาท **
** ไม่มีราคาเด็ก สาหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท **
** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิ น)**
**หากต้องการทากรุป๊ ส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้ าที่ได้**
ข้อสาคัญ
- อัตรานี้ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่าน

สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางต่ากว่า 15 คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดิ นทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
- กรณี พกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทาการเสริ มเตี ยงให้เท่านัน้ การเสริมเตียงจะขึน้ อยู่กบั นโยบายของโรงแรม
นัน้ ๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)
- อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือเดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่ าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่ านละ 100 USD. (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 3,200
บาท)

สาคัญ!! : กรณี ผ้เู ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้ จากที่
ด้านหน้ าเคาน์ เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ ไม่รบั ผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่ จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่ ง
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื้นเมืองของรัฐบาลเกาหลีร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลี ใน
นามของร้านรัฐบาล ซึ่ งจาเป็ นต้ องระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมี ผลกับราคาทัวร์ จึ ง
อยากเรียนชี้ แจงลูกค้ าทุกท่ านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้ องแวะชม จะซื้ อหรือไม่ซื้อ
ขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก และถ้าหากลูกค้ าไม่ มี ความประสงค์จะเข้ าร้าน
รัฐบาล ขอสงวนสิทธ์ ิ ในการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 100 USD /
ท่าน / ร้าน
กรณี ต้องการตัดกรุป๊ ส่ วนตัว กรุป๊ เหมาที่ สถานะผู้เดินทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขาย
ตรงเครื่องสาอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่ างชาติ หรือคณะที่ ต้องการให้ เพิ่มสถานที่ ขอดูงาน กรุณา
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้ าที่เพื่อทาราคาให้ใหม่ทุกครัง้
การลงทะเบียนเข้า-ออกประเทศเกาหลีและไทย
1. เงื่อนไขการลงทะเบียน K-ETA (ควรเผือ่ เวลาในการพิ จารณาอย่างน้ อย 10 วัน)

- ทางบริ ษทั ฯ จะทาการลงทะเบียน K-ETA ให้ หลังจากได้รบั เงิ นมัดจา หากลงทะเบียนไม่ผ่านจะรีฟันเงิ นคื น
ให้โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริ ง คือ ค่าธรรมเนี ยมลงทะเบียนและบริ การลงทะเบียน K-ETA 500 บาท และค่า
มัดจาตั ๋ว 1,000 บาท
- ทางบริ ษทั ฯ เป็ นเพียงตัวแทนในการลงทะเบียน ตามข้อมูลที่ท่านให้มาเท่านัน้ หากไม่ผ่านการอนุมตั ิ ไม่
สามารถเรียกร้องเงิ นคืนได้
- การลงทะเบียน K-ETA เป็ นส่วนนึ งในการคัดกรองคนเข้า - ออกเกาหลีเท่านัน้ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจจะ
มีการคัดกรองอีกครัง้ การทา K-ETA ไม่ได้เป็ นการการันตี ว่าจะต้ องผ่านด่าน หากไม่ผ่านด่าตรวจคนเข้า
เมืองก็ไม่สามารถเรียกร้องเงิ นคืนได้ทุกกรณี
- เอกสารที่ต้องเตรียม คือ สาเนาพาสสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน รูปถ่ายพืน้ หลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ ว
ข้อมูลส่วนตัวที่ต้องใช้ในการกรอกข้อมูล
2. เงื่อนไขการลงทะเบียนยกเว้นการกักตัว
- ผู้ที่เดิ นทาง จะต้ องได้รบั วัคซีนดังต่อไปนี้ : ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/
JOHNSON&JOHNSON ถึงจะได้ รบั การรองรับการละเว้นการกักตัว เมื่อถึงประเทศเกาหลี โดยประเทศ
เกาหลีรบั รองวัคซีนไขว้ โดยการฉี ดเข็มที่ 2 ต้ องไม่เกิ น 180 วัน (ยกเว้น JOHNSON&JOHNSON เข็ม 1 ไม่
เกิ น 180 วัน) หากเป็ นเข็มบูสเตอร์ ต้องก่อนเดิ นทาง 14 วัน
- เอกสารที่ต้องเตรียม คือ เอกสารแสดงการได้รบั วัคซีนเป็ นภาษาอังกฤษที่เชื่อถือได้ เช่น วัคซีนพาสสปอร์ต
เป็ นต้น
3. เงื่อนไขการลงทะเบียนตรวจโควิ ด
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ต้ องตรวจก่อนเดิ นทางไม่เกิ น 48 ชัวโมง
่
ท่านต้ องยื่นผลให้กบั
ทางบริ ษทั กรณี เป็ นบวกหรือติ ดโควิ ดต้ องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อทาการย้าย
วันเดิ นทาง หรือเก็บเครดิ ตการเดิ นทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ ง ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั นโยบายของสาย
การบิ นและบริ ษทั คู่ค้า (ไม่รวมในค่าทัวร์) ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
- การตรวจ RT-PCR ขาเข้าประเทศเกาหลี ทางบริ ษทั จะทาการทะเบียนจองให้ แต่ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
เอง ประมาณ 80,000 วอน (ไม่รวมในค่าทัวร์)
4. เงื่อนไขการลงทะเบียน THAILAND PASS เพื่อกลับเข้าประเทศไทย
- ท่านต้องมีใบเสร็จรับเงิ น TEST&GO เราถึงจะบริ การลงทะเบียนให้ โดยจะต้องส่งให้เจ้าหน้ าที่อย่างน้ อย 10
วันก่อนเดิ นทาง
- เอกสารที่ต้องเตรียม คือ ใบเสร็จรับเงิ น TEST&GO(ไม่รวมในค่าทัวร์) และ เอกสารแสดงการได้รบั วัคซีน
- หากท่านต้องการซื้อแพ็คเกจกับทางบริ ษทั กรุณาติ ดต่อเจ้าหน้ าที่

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิ น และค่ า ภาษี น้ า มัน ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่วา่ เทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 23 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
- รถรับส่งนาเทีย่ วตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- หัวหน้าทัวร์นาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็ นเตียงเสริม 1 ท่าน)
ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน
เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ

- ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าลงทะเบียน K-ETA
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าวีซ่าสาหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผูเ้ ดินทางต้องทาการยื่นเองเท่านัน้
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็ นต้น
- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่ เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึ่งอาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- อัตรานี้ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป
ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่าน
สามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
- ค่าตรวจ RT-PCR ที่สนามบิ นอิ นชอน วันแรกที่ถึงเกาหลี (ราคาประมาณ 80,000 วอน หรือประมาณ 2,800 บาท
ไทย)
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 48 ชัวโมง
่
ท่านต้องยื่นผลให้กบั ทาง
บริษทั กรณีเป็ นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อทาการย้ายวันเดินทาง หรือ
เก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั นโยบายของสายการบินและบริษั ทคู่คา้ และ
ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้

เงื่อนไขการจอง

- กรุณาทาการจองล่วงหน้ าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครัง้ ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวัน ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น.
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี ีควิ รอ (WAITING LIST) ก็จะ
ให้สิทธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่นี ัง่ ราคาพิเศษจานวนจากัด ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิ เศษ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจานวน เท่านัน้
- หลังได้รบั การลงทะเบียน K-ETA ผ่านแล้ว กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หาก
ท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่บี ริษทั กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวน
สิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านใดไม่วา่ ส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียก
เก็บค่าทัวร์เต็มจานวน 100%
เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง *ในกรณีทว่ี นั เดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ
ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษทั จะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและบริษทั แลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงิ นได้ทุกกรณี
- กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชือ่ ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้อ งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อ นวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ที่เปลี่ยนแปล ง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

- กรณี ลงทะเบียน K-ETA ไม่ผ่าน จะรีฟันเงินคืนให้โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริง คือค่าธรรมเนี ยม
ลงทะเบียน K-ETA 500 บาท และค่ามัดจาตั ๋ว 1,000 บาท

หมายเหตุ
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูกาล สภาพภู มิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิ่งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั ่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าที่ รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัค คุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอานาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อน
วันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
กค่าใช้จ่ายการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจอง
์
ครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้

- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามทีท่ ่าน
ต้องการ
- ขอสงวนสิทธิการเก็
บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
์
- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- หากมีสถานที่ ร้านค้าทีไ่ ม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้อง
มีค่าใช้จา่ ยเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **

แบบฟอร์มการลงทะเบียน K-ETA
1 .ชื่อ – นามสกุล ตามหน้ าหนังสือเดิ นทาง (ภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
.................................................................................................................................................................
2. หนังสือเดิ นทาง (PASSPORT) ** ไฟล์ JPG เท่านัน้ ** // ** หนังสือเดิ นทางต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ** // **
รูปภาพหนังสือเดิ นทางต้องชัดไม่เบลอ สามารถมองเห็นข้อมูลครบถ้วน **

3. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ ...................................................................................... (เบอร์ของลูกค้า)
อีเมลของลูกค้า ........................................................... (การลงทะเบียนจอง PCR ที่เกาหลีใช้เมล 1 เมล ต่อ 1 คน)
4. แจ้งรายละเอียดข้อมูลการเดิ นทางไปต่างประเทศ
เคยไปเกาหลีหรือไม่

ไม่เคย

เคย .................. ครัง้ เดิ นทางเพื่อ ....................................

..........................................................................................................................................................................
เคยไปประเทศอื่นที่ไม่ใช่เกาหลีหรือไม่

ไม่เคย

เคย .................. ครัง้ เดิ นทางเพื่อ ........................................................................................................
(เคย/ไม่เคย กรุณาแจ้งรายละเอียดการเดิ นทาง – เดิ นทางไปประมาณกี่ครัง้ และเดิ นทางไปทาอะไร)

5. แจ้งอาชีพ ณ ปัจจุบนั ของท่าน (กรุณาแจ้งข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
5.1 อาชีพ ณ ปัจจุบนั .........................................................................................................................
5.2 รายได้โดยประมาณ/เดือน ...........................................................................................................
5.3 ชื่อสถานที่ทางาน ณ ปัจจุบนั หรือชื่อของนายจ้าง
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
5.4 เบอร์ติดต่อของสถานที่ทางาน หรือนายจ้าง .................................................................................
6. ผูร้ ่วมเดิ นทางของท่าน (กรุณาแจ้งข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
ชื่อ-สกุล......................................................................................วันเดือนปี เกิ ด(ค.ศ.).....................................................
เบอร์ติดต่อของผูร้ ่วมเดิ นทาง.......................................................ความสัมพันธ์...........................................................
7. รูปถ่ายหน้ าตรง พืน้ หลังสีขาว ** ขนาดไม่เกิ น 700x700 PIXELS หรือ 2x2 นิ้ ว ไฟล์รปู ถ่ายที่ส่งให้ทางบริ ษทั ต้อง
เป็ นไฟล์ JPG หรือ JPED เท่านัน้ **

** รบกวนส่งเอกสารทัง้ หมดให้แก่เจ้าหน้ าที่ทนั ที หลังจากที่ชาระเงินมัดจา เนื่ องจากเอกสาร K-ETA
จะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา **

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ ิ ในการทาเอกสารตามคิวที่ได้รบั เอกสารจากลูกค้าเท่านัน้ **
** หากข้อมูลที่ลกู ค้าแจ้งมามีความผิดพลาดหรือต้องการจะแก้ไขข้อมูลที่แจ้งเจ้าหน้ าที่มา จะต้อง
ดาเนินการกรอกเอกสารใหม่ทงั ้ หมด ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบ K-ETA ได้ **
** กรุณาให้ข้อมูลตามความเป็ นจริงเท่านัน้ **

