บินด้วยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

XJ700
XJ701

BKK(สุวรรณภูมิ) – ICN (อิ นชอน)
ICN (อิ นชอน) – BKK (สุวรรณภูมิ)

02.35 – 10.05
11.20 – 15.10

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยนํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**
ผู้ที่เดิ นทาง จะต้องได้รบั วัคซีนดังต่อไปนี้ :
ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/JOHNSON&JOHNSON ถึงจะได้รบั
การรองรับการละเว้นการกักตัว เมื่อถึงประเทศเกาหลี โดยประเทศเกาหลีรบั รองวัคซี นไขว้ โดยการ
ฉี ดเข็มที่ 2 ต้องไม่เกิ น 180 วัน (ยกเว้น JOHNSON&JOHNSON เข็ม 1 ไม่เกิ น 180 วัน) หากเป็ น
เข็มบูสเตอร์ ต้องก่อนเดิ นทาง 14 วัน

ลงทะเบียนให้ครบ 3 ขัน้ ตอน

1. ลงทะเบียน K-ETA พร้อมชําระค่าธรรมเนี ยม
2. ลงทะเบียน Q-CODE ให้
3. ลงทะเบียนตรวจ PCR ที่เกาหลีให้ (ไม่รวมค่าตรวจ ประมาณ 80,000 วอน)

DAY 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
23.00

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ สายการบิ น AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้ าที่ของ
บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัย และมัคคุเทศก์
คอยให้คาํ แนะนํามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
**กรุณาเผื่อเวลาในการเดิ นทางมายังสนามบินอย่างน้ อย 3 ชัวโมง
่
เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น**

DAY 2
กรุงเทพฯ (สุว รรณภูมิ ) – อิ นชอน – ไร่ส ตอเบอร์รี่ – เกาะนามิ – THE GARDEN OF THE
MORNIG CALM - โซล
(-/L/D)
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดย สายการบิน AIR ASIA X
เทีย่ วบินที่ XJ700
**รวมนํ้าหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิ น 20 ก.ก. (ชิ้ น) และถือขึ้นเครื่องได้ 7 ก.ก.
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิ น**
10.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
** ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัวโมง
่
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา **
02.35

สําคัญ : หลังทุกท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ด่านควบคลุมโรค และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย เมื่อผ่านเข้า
เกาหลีแล้วเจ้าหน้าทีจ่ ะนําท่านตรวจ RT-PCR TEST ตามนโนบายและระเบียบการเข้าประเทศของเกาหลี ก่อนจะ
นําท่านเช็คอินเข้าโรงแรมเพื่อทําการรอผลตรวจ 3-5 ชัวโมง
่
จึงจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ (ท่านละ 80,000
วอน หรือประมาณ 2,800 บาทไทย ไม่รวมในค่าทัวร์)
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคัลบี้

ไร่สตรอเบอร์รี่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมและเลือกเก็บสตรอเบอร์ร่สี ดๆหวานฉํ่าจากไร่ นอกจากนัน้ ท่านยัง
สามารถซือ้ กลับมาฝากคนทีท่ ่านรักทีเ่ มืองไทยได้ดว้ ย

เมืองชุนชอน (CHUNCHEON) จังหวัดคังว็อน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก 63 กิโลเมตร
เกาะนามิ NAMI ISLAND ทีเ่ ทีย่ วเกาหลี ยอดฮิตตลอดกาลทีไ่ ม่ว่าใครก็ตอ้ งไปเยือนทุกครัง้ ทีไ่ ปเที่ยวเกาหลี
เพราะนอกจากจะอยู่ ใกล้โซล แล้ว ทีน่ ่ยี งั เป็ นสถานทีถ่ ่ายทํา WINTER SONATA ซีรสี เ์ กาหลีสุดคลาสสิกชื่อดัง
อีกด้วย เกานามิเมีพ้นื ทีท่ งั ้ หมดประมาณ 270 ไร่ และมีลกั ษณะเป็ นรูปพระจันทร์เสี้ยว เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
ใกล้กรุงโซลที่ยงั รักษาความอุดมสมบูรณ์และความบริสุทธิของธรรมชาติ
์
ไว้ได้เป็ นอย่างดี เพราะนอกจากจะมี
ต้นไม้ใ หญ่อ ย่ าง ต้นสน และ ต้นแปะก๊ ว ย ขึ้นเป็ นจํานวนมากแล้ว ก็ยงั เป็ นที่อ ยู่อ าศัยของสัตว์ต่างๆ เช่ น
กระรอก กระแต หงส์ และ นกกระจอกเทศ ด้วยเช่นกัน และด้วยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก บวกกับเสน่ ห์
ของธรรมชาติทแ่ี ตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดูจงึ ทําให้ทน่ี ่ีเป็ นพิกดั ทีไ่ ปกีค่ รัง้ ก็ไม่มเี บื่อ

NAMI ISLAND

THE GARDEN OF MORNING CALM สวนแห่งนี้ตงั ้ อยู่ท่เี มืองกาพยองจังหวัดคยองกีโดเป็ นสวนของ
เอกชนขนาดใหญ่ทเ่ี ต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาพันธุ์มากกว่า5,000 ชนิดและเป็ นสวนทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของ
เกาหลีเ ปิ ด ให้ เ ข้า ชมตลอดทัง้ ปี พิเ ศษ!! ในช่ ว งเดือ นธัน วาคม-มีน าคมจะมีก ารจัด แสดงไฟสวยๆ ฉลอง
คริสต์มาสต์ยาวข้ามปี (ทัง้ นี้ในแต่ละปี จะมีกําหนดการจัดแสดงทีแ่ ตกต่างกัน)

เมืองโซล (SEOUL) ชื่ออย่างเป็ นทางการ นครพิเศษโซล เป็ นเมืองหลวงและมหานครที่ใหญ่ท่สี ุดของประเทศ
เกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน เป็ นปริมณฑลทีใ่ หญ่ มีประชากรประมาณ 25 ล้านคน ซึง่ เป็ นบริเวณ
ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ซึ่ ง ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย บ ริ เ ว ณ ม ห า น ค ร อิ น ช็ อ น แ ล ะ
จังหวัดคย็องกี เกือบหนึ่งในสีข่ องประชากรชาวเกาหลีใต้อาศัยอยู่ในโซล
และชาวต่างชาติอกี ประมาณ 275,000 คน
คํ่า
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ชาบู ชาบู
ที่พกั
HOTEL SKYPARK MYEONGDONG 3 HOTEL, SEOUL หรือเทียบเท่า

DAY 3

สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ศูนย์รวมเครื่องสําอางแบรนด์ดงั เกาหลี – ศูนย์
สมุนไพรเกาหลี – สวนสนุกล๊อตเต้เวิ ลด์ – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิ วตี้
ฟรี – ย่านเมียงดง
(B/L/-)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรม (GRAB&GO)
** เป็ นอาหารตามที่ทางโรงแรมจัดให้ในแต่ละวัน แต่ไม่ได้ทาน ณ ห้องอาหารของโรงแรม **

ลานสกีขนาดใหญ่

(ราคาทัวร์ยงั ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลฟิ ท์, สโนว์สเลด กอนโดล่า หรือ เคเบิล **

ขึ้นอยู่ก ับสถานที่ว่ามีใ ห้บริก ารหรือไม่ * *) มีเ วลาให้ท่านได้ส นุ กกับการเล่นสกีอ ย่ างเต็มที่ ซึ่ง ปลอดภัยไม่ มี
อันตราย เตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสือ้ แจ๊คเก็ตกันนํ้า หรือผ้าร่ม และ
กางเกงรัดรูป ขอคําแนะนําและฝึ กวิธกี ารเล่นจากไกด์ทอ้ งถิน่ ก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง
เป็ นสําคัญ **ปริมาณของหิมะและการเปิ ดให้บริการของลานสกีขน้ึ อยู่กบั ความเอื้ออํานวยของอากาศ หากไม่มี
หิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิ ดให้บริการ ในกรณีทล่ี านสกีไม่สามารถเปิ ดบริการ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
เปลีย่ นแปลงโปรแกรม ปรับเปลีย่ นเป็ น ONE MOUNT SNOW PARK (ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK)

SKI

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตราคารอาหาร เมนู บุลโกกิ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ วชสํ า อางจาก

ศู น ย์ ร วมเครื่ อ งสํ า อางแบรนด์ ด ั ง เกาหลี (COSMETIC

GALLERY) เช่น WATER DROP (ครีมนํ้ าแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็
อกซ์) , ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ว่านหางจระเข้) เป็ นต้น เลือกซื้อสินค้าจาก ศูนย์

สมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็ นผลิตภัณฑ์ผลของฮ๊อกเก็ทนามู ทีเ่ ติบโตกลางป่ าดงดิบกว่า 20 ปี มี
สรรพคุณช่วยกรองสารพิษในตับ เหมาะสําหรับคนทีท่ ํางานหนัก ดื่มเหล้า นอนดึก หรือเป็ นไวรัสตับอักเสบ ตับ
แข็ง

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ (LOTTE WORLD) สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ตดิ อันดับโลกทีต่ งั้ อยู่ในกรุงโซล
ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลักคือ สวนสนุกในร่มทีช่ ่อื ว่า LOTTE WORLD ADVENTURE ทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมด 4 ชัน้ แต่

ละชัน้ ก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และลานสเก็ตนํ้ าแข็งขนาดใหญ่ และในส่วนของ
สวนสนุ กกลางแจ้งนัน้ มีช่อื ว่า MAGIC ISLAND อันเป็ นทีร่ วมเครื่องเล่นหวาดเสียวหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ยงั มี
สิง่ อํานวยความสะดวกอื่นๆ ภายในบริเวณสวนสนุ กแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็ นห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์
ฯลฯ

ภูเขานําซาน เป็ นทีต่ งั้ ของ หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมือง
ทีส่ ูงทีส่ ุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ้ าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอด
โซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถงึ เขาพูกกั ซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกล
ไปถึงแม่น้ํ าฮันกัง เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่น่ียงั คงได้รบั ความนิยม
เสมอมา เพราะเป็ นสถานทีค่ ล้องกุญแจคู่รกั ทีย่ อดนิยมของนักท่องเทีย่ ว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อว่าหาก
ได้มาคล้องกุญแจด้วยกันที่น่ี และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําให้รกั กันมันคง
่ ยืนยาว ตราบนานเท่านาน ** ยังไม่
รวมค่า ขึน้ ลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกั สําหรับคล้อง ท่านสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได้ ** **
ราคารวมค่าขึน้ CABLE CAR แล้ว**

ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE)

เป็ นศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโซล ให้ได้ชอ็ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมชัน้

นําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครื่องสําอาง , กระเป๋ า , กล้องถ่ายรูป หรือจะ
เป็ นโทรศัพท์มอื ถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้อได้อย่างเต็มที่ เป็ นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดงั กว่า 250 แบรนด์ ทัง้
เครื่องสําอาง , นํ้ าหอม , กระเป๋ า , สินค้าแฟชันต่
่ างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI ,
LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE เป็ นต้น ไม่ได้มแี ค่เพียงสินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านัน้ สินค้า
แบรนด์เกาหลีกม็ ใี ห้เลือกหลากหลายไม่แพ้กนั หากจะเข้าไปช็อปปิ้ งกันทีห่ า้ งแห่งนี้ ให้พกพาสปอร์ตและข้อมูล
ตั ๋วเครื่องบินไปด้วยเพราะต้องใช้ในการซือ้ สินค้า

ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมียงดงได้ช่อื ว่าเป็ นแหล่งรวม
แฟชันแบรนด์
่
เกาหลีชนั ้ นํา ซึ่งในแต่ละวันจะ มีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช็อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อ
สินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้ เสื้อผ้า , รองเท้า , กระเป๋ า , เครื่องสําอางซึ่งเป็ นที่รู้จกั อย่างดีของคนไทย เช่น
LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็ นต้น เครื่องประดับ , ซีดเี พลง ,
วีซดี ี , ดีวดี หี นังและซีรยี ท์ ฮ่ี ติ ตลอด จนไปถึงของทีร่ ะลึกทีม่ รี ูปดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า อีกทัง้
ยังมีรา้ นกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิม้ ลองไอศกรีม 2,000 วอน ทีส่ งู เกือบฟุตได้ทน่ี ้ี

อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว

ที่พกั

HOTEL SKYPARK MYEONGDONG 3 HOTEL, SEOUL หรือเทียบเท่า

DAY 4
ศูนย์โ สมรัฐบาล – ศูนย์ส มุนไพรนํ้ า มันสนแข็ม แดง – พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ส าหร่ า ย – หมู่บ้า นบุก
ชอนฮันอก – พระราชวังชางด็อกกุง – โดนัทคาเฟ่ พาจู – PAJU PREMIUM OUTLET (B/L/D)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรม (GRAB&GO)
** เป็ นอาหารตามที่ทางโรงแรมจัดให้ในแต่ละวัน แต่ไม่ได้ทาน ณ ห้องอาหารของโรงแรม **
เลือกซือ้ สินค้าจาก ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลทีเ่ รียกว่าศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสม
ทุกชนิดทีน่ ่ีจะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรัฐบาล ได้รบั การรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่มี
อายุ 6 ปี ซึ่ง ถือ ว่ ามีคุ ณ ภาพดีท่ีสุ ด ในโลก มีช่ือ เสียงที่สุด และ ศูนย์ส มุ นไพรนํ้ า มันสนเข็ม แดง

(RED PINE) เป็ นผลิตภัณฑ์ ทีส่ กัดจากน้ามันสน มีสรรพคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร
และรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็ นอย่างดี

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (KIMPAP)

จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการทําสาหร่ายและประวัติความเป็ นมาต้น

กําเนิดของการผลิตสาหร่ายและขัน้ ตอนการผลิตสาหร่ายที่สดใหม่ทุกวัน ให้ท่านจะได้เลือกชิมผลิตภัณฑ์ท่ที ํา
จากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ล้มิ ลองและเลือกซื้อเหมาะแก่การนํ ามาเป็ นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแห้ง ,
สาหร่ายย่าง พิ เศษ !! ให้ท่านได้ทาํ กิ มจิ หรือคิ มบับและใส่ชุดประจําชาติ เกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) และ
ถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก

หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (BUKCHON HANOK VILLAGE)

หรือ บางคนเรียกว่ า หมู่บ้า น

บุคชอนฮันอ๊ก เป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องทีท่ นั สมัยของกรุงโซลนัน้ หมู่บา้ น
แห่งนี้ก็ยงั คงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิน่ อายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสําหรับคนที่ชอบ
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวัติศ าสตร์ หมู่ บ้ า นบุ ก ชอนฮัน อกถื อ เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วอีก แห่ ง หนึ่ ง ที่ เ มื่อ
นักท่องเทีย่ วได้ไปเยือนแล้ว จะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บา้ นมีอาคาร
แบบดัง้ เดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง (รูปแบบบ้านแบบดัง้ เดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮันอก) ซึ่งเก่าแก่มาตัง้ แต่
สมัยโชซอน ส่วนชื่อ บุคชอน(BUKCHON) แปลว่าหมู่บา้ นทางตอนเหนือ

BUKCHON

พระราชวังชางด็อกกุง(CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็ นพระราชวังที่สร้างหลังจาก
พระราชวังเคียงบกกุง(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็ นพระราชวังหลักของกษัตริยห์ ลายพระองค์
ของราชวงศ์โชซอน ที่ได้รบั การดูแลรักษาไว้อย่ างดี ภายในประกอบด้วยพื้นที่สาธารณะ อาคารพระราชวัง

เที่ยง

สําหรับราชวงศ์ และสวนบีวอน(BIWON) หรือรูจ้ กั กันในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหย่อมด้านหลังทีเ่ ต็มไป
ด้วยต้นไม้ยกั ษ์อายุกว่า 300 ปี บ่อนํ้า และศาลาพักผ่อน มีความธรรมชาติมากทีส่ ุด ไว้เป็ นทีพ่ กั ผ่อน
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิ มดัก

CHANGDEOKGUN

เมืองพาจู พาจูซ่งึ เป็ นเมืองเล็ก ๆ นอกกรุงโซล ทีใ่ ช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์เพียง 45 นาที

เป็ นจุดหมายปลายทาง

ยอดนิยมของคนจากโซล เมืองนี้ให้ความรู้สกึ เงียบสงบต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่น รวมถึงมี พาจู บุ๊ค ซิต้ี
(PAJU BOOK CITY) หมู่บา้ นศิลปะเฮรี่ หมู่บา้ นชาวอังกฤษ และหมู่บา้ นโพรวองซ์

CAFÉ MALDDONG DONUT คาเฟมัลตงโดนัททาวน์ ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองพาจู จังหวัดคยองกีโด อยู่ห่างจาก
โซลเพียงแค่ 40 กิโลเมตรเท่านัน้ เป็ นคาเฟทีส่ วยงามแปลกตามาก เพราะการจัดตกแต่งสีสนั สดใสทัง้ ภายในและ
ภายนอกร้านทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร อีกทัง้ ยังเป็ นแหล่งรวมขนมหวานนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็ น เค้ก เบ
เกอรี่ ไอศกรีม โดนัท เครื่องดื่มหลายชนิด ฯลฯ

พาจูพรีเมียมเอ้าเล็ท ตัง้ อยู่ทเ่ี มืองพาจูไม่ห่างจากโซลมากนัก ภายในมีของช้อปต่างๆจํานวนมาก ไม่ว่าจะเป็ น

คํา่
ที่พกั

Prada, FERRAGAMO TOD’S, COACH, MCM, ADIDAS, NIKE เป็ นต้น มี
ทัง้ หมด 2 ตึกใหญ่ๆ ด้านในมีทงั ้ หมด 3 ชัน้ มีสะพานเชื่อ มถึงกัน ที่สําคัญ
ราคาถูกกว่าช้อปด้านนอกอย่างตํ่าๆ 30%
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวยําเกาหลี (BIBIMBAB)
YONGJEONG INTERNATIONNAL HOTEL, INCHEON หรือเทียบเท่า

DAY 5
ร้านละลายเงินวอน – อิ นชอน – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
เช้า

(B/-/-)

บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรม (SET BOX)
จากนัน้ เลือ กซื้อ ของฝากจาก ซุ ป เปอร์ม าร์เก็ต หรื อ ร้ า นละลายเงิ นวอน ให้ท่านได้เ ลือ กซื้อ
ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีม
ล้างหน้าโสม เครื่องสําอางโสม เป็ นต้น และยังมีกมิ จิ , ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) และ นมกล้วย เป็ นต้น
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

11.20

15.10

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดย สายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบินที่ XJ701
**รวมนํ้าหนักกระเป๋าสําหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิ น 20 ก.ก. (ชิ้ น) และถือขึ้นเครื่องได้ 7 ก.ก.
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิ น**
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****************************************************************************

อัตราค่าบริ การ

วันที่เดิ นทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

ราคาจอยแลนด์

07 – 11 ธันวาคม 2565
10 – 14 ธันวาคม 2565
14 – 18 ธันวาคม 2565
15 – 19 ธันวาคม 2565
16 – 20 ธันวาคม 2565
17 – 21 ธันวาคม 2565
18 – 22 ธันวาคม 2565
19 – 23 ธันวาคม 2565
21 – 25 ธันวาคม 2565
28 ธันวาคม 65 – 01 มกราคม 65
29 ธันวาคม 65 – 02 มกราคม 65

22,999
23,999
22,999
22,999
22,999
22,999
22,999
23,999
23,999
28,999
28,999

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

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
18,000
18,000

** ไม่มีราคาเด็ก สําหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท **
** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)**
**หากต้องการทํากรุป๊ ส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้ าที่ได้**

ข้อสําคัญ
- อัตรานี้ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ
ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้

มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
- ถ้าหากมีผเู้ ดินทางตํ่ากว่า 30 คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
์
กการเดิ นทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
- กรณี พกั 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทําการเสริ มเตียงให้เท่านัน้ 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)

สําคัญ!! : กรณี ผ้เู ดิ นทางถูกปฏิ เสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้ จากที่
ด้านหน้ าเคาน์ เตอร์เช็คอิ น หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิ ดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงิ นค่าทัวร์ที่ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหนึ่ ง
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสิ นค้าพื้นเมืองของรัฐบาลเกาหลีร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลี ใน
นามของร้านรัฐบาล ซึ่ งจําเป็ นต้ องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึง
อยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้ องแวะชม จะซื้อหรือไม่ซื้อ
ขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน
รัฐบาล ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจากท่านเป็ นจํานวนเงิ น 100 USD /
ท่าน / ร้าน
กรณี ต้องการตัดกรุป๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมาที่สถานะผู้เดิ นทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิ จขาย
ตรงเครื่องสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่ างชาติ หรือคณะที่ ต้องการให้ เพิ่ มสถานที่ ขอดูงาน กรุณา
ติ ดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้ าที่เพื่อทําราคาให้ใหม่ทุกครัง้
การลงทะเบียนเข้า-ออกประเทศเกาหลีและไทย
1. เงื่อนไขการลงทะเบียน K-ETA (ควรเผื่อเวลาในการพิ จารณาอย่างน้ อย 10 วัน)

- ทางบริ ษทั ฯ จะทําการลงทะเบียน K-ETA ให้ หลังจากได้รบั เงิ นมัดจํา หากลงทะเบียนไม่ผ่านจะรีฟันเงิ นคืน
ให้โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริง
1.1.1 หากไม่ผ่าน K-ETA หักค่ามัดจําตั ๋ว 1500 บาท และค่ากรอก K-TEA 500 บาท
1.1.2 กรณี ที่ลกู ค้ามี K-ETA อยู่แล้ว ทางบริษทั จะคืนค่าธรรมเนี ยม 300 บาท/ท่าน
- ทางบริ ษัทฯ เป็ นเพียงตัวแทนในการลงทะเบียน ตามข้อมูลที่ ท่านให้ มาเท่ านัน้ หากไม่ผ่านการอนุมตั ิ ไม่
สามารถเรียกร้องเงิ นคืนได้
- การลงทะเบียน K-ETA เป็ นส่วนนึ งในการคัดกรองคนเข้า - ออกเกาหลีเท่านัน้ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจจะ
มีการคัดกรองอี กครัง้ การทํา K-ETA ไม่ได้เป็ นการการันตี ว่าจะต้ องผ่านด่าน หากไม่ผ่านด่าตรวจคนเข้า
เมืองก็ไม่สามารถเรียกร้องเงิ นคืนได้ทุกกรณี
- เอกสารที่ต้องเตรียม คือ สําเนาพาสสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ ว
ข้อมูลส่วนตัวที่ต้องใช้ในการกรอกข้อมูล
2. เงื่อนไขการลงทะเบียนยกเว้นการกักตัว
- ผู้ท่ีเดิ นทาง จะต้องได้รบั วัคซี นดังต่อไปนี้ : ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/
JOHNSON&JOHNSON ถึงจะได้ รบั การรองรับการละเว้ นการกักตัว เมื่อถึงประเทศเกาหลี โดยประเทศ
เกาหลีรบั รองวัคซี นไขว้ โดยการฉี ดเข็มที่ 2 ต้องไม่เกิ 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 ต้องตรวจก่อนเดิ นทางไม่เกิ น 48 ชัวโมง
่
ท่านต้องยื่นผลให้กบั
ทางบริ ษัท กรณี เป็ นบวกหรือติ ดโควิ ดต้ องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อทําการย้าย
วันเดิ นทาง หรือเก็บเครดิ ตการเดิ นทาง อาจมีการเก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ ง ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั นโยบายของสาย
การบินและบริ ษทั คู่ค้า (ไม่รวมในค่าทัวร์) ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
- การตรวจ ATK ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดิ นทางไม่เกิ น 24 ชัวโมง
่
ท่านต้องยื่นผลให้กบั ทาง
บริ ษัท กรณี เป็ นบวกหรือติ ดโควิ ดต้ องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ ในการยืนยัน เพื่อทําการย้ายวัน
เดิ นทาง หรือเก็บเครดิ ตการเดิ นทาง อาจมีการเก็บค่าใช้ จ่ายตามจริ ง ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั นโยบายของสายการ
บินและบริ ษทั คู่ค้า (ไม่รวมในค่าทัวร์) ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้

- การตรวจ RT-PCR ขาเข้าประเทศเกาหลี ทางบริ ษทั จะทําการทะเบียนจองให้ แต่ท่านจะต้องเสียค่าใช้ จ่าย
เอง ประมาณ 80,000 วอน (ไม่รวมในค่าทัวร์)
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิ น และค่ า ภาษี น้ํ า มั น ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอั พ เกรด UPGRADE ใช้ ว ี ล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิใน
์
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กระเป๋ าสัมภาระโดยนํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ําหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
- รถรับส่งนําเทีย่ วตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามทีร่ ะบุในโปรแกรมท่องเทีย่ ว
- หัวหน้าทัวร์นําเทีย่ 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 าํ ให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิในการปรั
์
บเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน
เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวติ
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าลงทะเบียน K-ETA
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสําหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
- ค่าวีซ่าสําหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผูเ้ ดินทางต้องทําการยื่นเองเท่านัน้
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็ นต้น
- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง

- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ํ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที่นงั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยู่ทส่ี ายการบินเป็ นผูก้ ําหนด
- ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
- อัตรานี้ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ
ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
- ค่าตรวจ RT-PCR ที่สนามบินอิ นชอน วันแรกที่ถึงเกาหลี (ราคาประมาณ 80,000 วอน หรือประมาณ 2,800 บาท
ไทย)
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 48 ชัวโมง
่
ท่านต้องยื่นผลให้กบั ทาง
บริษทั กรณีเป็ นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพือ่ ทําการย้ายวันเดินทาง หรือ
เก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั นโยบายของสายการบินและบริษทั คู่ค้า และ
ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
- ค่าการตรวจ ATK ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 24 ชัวโมง
่
ท่านต้องยื่นผลให้กบั ทาง
บริษทั กรณีเป็ นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพือ่ ทําการย้ายวันเดินทาง หรือ
เก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั นโยบายของสายการบินและบริษทั คู่ค้า และ
ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
** การตรวจจากฝัง่ ไทย ณ วันที่ 15-06-2022 สามารถตรวจได้ทงั ้ RT-PCR ก่อนเดิ นทางภายใน 48 ชม. หรือ ATK
ก่อนเดิ นทาง ภายใน 24 ชม. ซึ่งผลตรวจที่ใช้ จะต้องเป็ นภาษาอังกฤษและเป็ นผลจาก LAB เท่านัน้ หากผลตรวจที่
ลูกค้าตรวจออกมา เอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ และไม่สามารถเช็คอิ นได้ บริ ษทั ไม่รบั ผิดชอบทุกกรณี **
เงื่อนไขการจอง
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําครัง้ ที่ 1 ท่านละ 15,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น.
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ ําหนด และหากท่านมีความประสงค์

จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะ
ให้สทิ ธิไ์ ปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนัง่ ราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิ เศษ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจํานวน เท่านัน้
- หลังได้รบั การลงทะเบียน K-ETA ผ่านแล้ว กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หาก
ท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที่ท่บี ริษทั กําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิ
์ กการเดินทาง และ ขอสงวน
สิทธิไม่
์ สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรี
์
ยก
เก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน 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 ค่ามัดจําตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าํ ระแล้วทัง้ หมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ
ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษทั จะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและบริษทั แลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
์
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

- กรณี ลงทะเบียน K-ETA ไม่ผ่าน จะรีฟันเงิ นคืนให้โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริ ง

 หากไม่ผ่าน K-ETA หักค่ามัดจําตั ๋ว 1500 บาท และค่ากรอก K-TEA 500 บาท
 กรณี ที่ลกู ค้ามี K-ETA อยู่แล้ว ทางบริษทั จะคืนค่าธรรมเนี ยม 300 บาท/ท่าน

หมายเหตุ
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูก าล สภาพภู มิก าศ และ ตารางบินของท่ าอากาศยานเป็ นสําคัญ เท่ านัน้ สิ่ง สําคัญ ท่ านจําเป็ นต้อ งมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรั
์
บผิดชอบไม่วา่
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณ าติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย่ วบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสังของเจ้
่
าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มอี ํานาจในการตัด สินใจหรือให้คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของบริษทั ฯกํากับเท่านัน้ กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อน

-

-

-

วันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการหั
์
กค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสําหรับการดําเนินการจอง
ครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิใน
์
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่าน
ต้องการ
ขอสงวนสิทธิการเก็
์
บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใน
์
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
หากมีสถานที่ ร้านค้าทีไ่ ม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีทจ่ี าํ เป็ นจะต้อง
มีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เมื่อท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ 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 นทางไปทําอะไร)
5. แจ้งอาชีพ ณ ปัจจุบนั ของท่าน (กรุณาแจ้งข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
5.1 อาชีพ ณ ปัจจุบนั .........................................................................................................................
5.2 รายได้โดยประมาณ/เดือน ...........................................................................................................

5.3 ชื่อสถานที่ทาํ งาน ณ ปัจจุบนั หรือชื่อของนายจ้าง
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
5.4 เบอร์ติดต่อของสถานที่ทาํ งาน หรือนายจ้าง .................................................................................
6. ผู้ร่วมเดิ นทางของท่าน (กรุณาแจ้งข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
ชื่อ-สกุล......................................................................................วันเดือนปี เกิ ด(ค.ศ.).....................................................
เบอร์ติดต่อของผู้ร่วมเดิ นทาง.......................................................ความสัมพันธ์...........................................................
7. รูปถ่ายหน้ าตรง พื้นหลังสีขาว ** ขนาดไม่เกิ น 700x700 PIXELS หรือ 2x2 นิ้ ว ไฟล์รปู ถ่ายที่ส่งให้ทางบริษทั ต้อง
เป็ นไฟล์ JPG หรือ JPED เท่านัน้ **

** รบกวนส่งเอกสารทัง้ หมดให้แก่เจ้าหน้ าที่ทนั ที หลังจากที่ชาํ ระเงิ นมัดจํา เนื่ องจากเอกสาร K-ETA
จะต้องใช้ระยะเวลาในการพิ จารณา **
** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการทําเอกสารตามคิ วที่ได้รบั เอกสารจากลูกค้าเท่านัน้ **

** หากข้อมูลที่ลูกค้าแจ้งมามีความผิดพลาดหรือต้องการจะแก้ไขข้อมูลที่แจ้งเจ้าหน้ าที่มา จะต้อง
ดําเนิ นการกรอกเอกสารใหม่ทงั ้ หมด ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบ K-ETA ได้ **
** กรุณาให้ขอ้ มูลตามความเป็ นจริ งเท่านัน้ **

