รหัสโปรแกรม : 23169 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

บินด้วยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ขึน้ เครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

XJ700
XJ701

DMK(ดอนเมือง) – ICN (อินชอน)
ICN (อินชอน) – DMK (ดอนเมือง)

02.35 – 10.05
11.20 – 15.10

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครือ่ งบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิ น**
ผูท้ ี่เดิ นทาง จะต้องได้รบั วัคซีนดังต่อไปนี้ :
ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/JOHNSON&JOHNSON 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 ขัน้ ตอน
1. ลงทะเบียน K-ETA พร้อมชาระค่าธรรมเนี ยม
2. ลงทะเบียน Q-CODE ให้
3. ลงทะเบียนตรวจ PCR ที่เกาหลีให้ (ไม่รวมค่าตรวจ ประมาณ 80,000 วอน)
4. ลงทะเบียน THAILAND PASS (ไม่รวมค่าโรงแรม TEST AND GO ติ ดต่อซื้อกับเจ้าหน้ าที่ได้)

DAY 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
23.00

(–/–/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานดอนเมือง ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์ สายการบิ น AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ ากากอนามัย และมัคคุเทศก์
คอยให้คาแนะนามาตราการการป้ องกัน COVID-19 ก่อนออกเดิ นทาง
**กรุณาเผือ่ เวลาในการเดิ นทางมายังสนามบิ นอย่างน้ อย 3 ชัวโมง
่
เนื่ องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิ น**

DAY 2 กรุงเทพ (ดอนเมือง) – อิ นชอน - ซงโดเซ็นทรัลพาร์ค – INCHOEN CHINA TOWN+DONGHWA
VILLAGE – WOLIMDO - ปัน่ REAL BILK YEONGJEONG
(-/L/D)
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดย สายการบิ น AIR ASIA X
เทีย่ วบินที่ XJ700
**รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิ น 20 ก.ก. (ชิ้ น) และถือขึ้นเครื่องได้ 7 ก.ก.
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิ น**
10.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
** ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัวโมง
่
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา **
02.35

สาคัญ : หลังทุกท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ด่านควบคลุมโรค และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย เมื่อผ่านเข้า
เกาหลีแล้วเจ้าหน้าที่จะนาท่านตรวจ RT-PCR TEST ตามนโนบาย
และระเบีย บการเข้าประเทศของเกาหลี ก่ อ นจะนาท่ านเช็ค อินเข้า
โรงแรมเพื่อ ท าการรอผลตรวจ 3-5 ชัว่ โมง จึง จะสามารถเดิน ทาง
ท่องเที่ยวได้ (ท่ านละ 80,000 วอน หรือประมาณ 2,800 บาทไทย
ไม่รวมในค่าทัวร์)
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ เมนู JEUKBOKKEUM (หมูผดั ซอสเกาหลี)
เดินทางสู่ ซงโดเซ็นทรัลพาร์ค SONGDO CENTRAL PARK เป็ น
สวนสาธารณะ ในบริเวณพืน้ ทีส่ เี ขียวตรงกลาง ของย่านธุรกิจระหว่าง
ประเทศซงโด ในเมือ งอินชอน จังหวัดค ในประเทศเกาหลีใ ต้
สวนสาธารณะทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจ ในการสร้างจากเซนทรัลพาร์ค ในมหานครนิวยอร์ก ของประเทศสหรัฐอเมริกา
สวนแห่ ง นี้ เ ปรีย บเสมือ น โอเอซิส ธรรมชาติ ใ นเมือ ง ซึ่ง สร้า งความผสมผสาน ระหว่ า งเทคโนโลยี และ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

นาท่านเดินทางไปยัง INCHOEN CHAINA TOWN เกิดขึน้ ช่วงปี เดียวกับการเปิ ดท่าเรืออินชอน เมื่อปี ค.ศ. 1883
โดยมอบเป็ นพื้นที่พเิ ศษให้กบั ชาวจีนในยุคนัน้ คือราชวงศ์ฉิง(CHING DYNASTY) ในอดีตเคยมีร้านขายของ
ประเภทต่างๆทีม่ าจากเมืองจีน แต่ในปั จจุบนั ร้านส่วนใหญ่จะเป็ นร้านอาหาร ถึงแม้ว่าคนรุ่นปั จจุบนั ในไชน่ าทาวน์
แห่งนี้จะเป็ นรุน่ ที่ 2 หรือ 3 แล้ว แต่กย็ งั เป็ นย่านทีม่ รี า้ นอาหารทีม่ กี ลิน่ อายความเป็ นจีนอยู่มากทีส่ ุด แล้วย่านนี้ยงั
เป็ นไชน่ าทาวน์ เพียงแห่งเดียวในเกาหลีดว้ ย จากนัน้ พาชม หมู่บ้านเทพนิ ยายเกาหลี DONGHWA VILLAGE
เป็ นถนนเส้นเล็กๆ แต่น่าเดินถ่ายรูปมาก เนื่องจากถนนเส้นนี้ เต็มไปด้วยบ้านที่มกี ารเพนท์กาแพงหลากหลาย
สีสนั เต็มผนังบ้าน ทัง้ กาแพงและทางเดินต่างๆ ทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ราวเหมือนอยู่ในโลกของเทพนิยายสุดโด่งดัง รวมถึง
การ์ตูนดิสนีย์ ไม่ว่าจะเป็ น ปี เตอร์แพน อลาดิน หนู น้อยหมวกแดง จากหมู่บ้านที่เคยเงียบเหงากลับกลายเป็ น
หมูบ่ า้ นทีด่ งึ ดูดนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวเกาหลีเอง หรือแม้กระทังชาวต่
่
างชาติได้อย่างมากมาย
จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางไปยังย่าน WOLIMDO เพื่อ ล่องเรือเฟอรี่ ชมวิวแม่น้ าย่าน WOLIMDO พาทุกท่าน

สัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่ ปัน่ REAL BIKE (YEONGJONGDO SEASIDE RAIL BIKE) เปิ ดประสบการใหม่ใน
การท่องเทีย่ ว ปั น่ REAL BIKE ชมวิว ชมความงามของเมืองอินชอน สามารถมองเห็นถึงสะพานอินชอน มีความ
ยาวประมาณ 5.6 กิโลเมตร

คา่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บุฟเฟต์ BBQ (ปิ้ งย่างเกาหลี)

ที่พกั

INTERNATIONAL HOTEL, INCHOEN หรือเทียบเท่า

DAY 3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ศูนย์รวมเครื่องสาอางแบ
รนด์ดงั เกาหลี – ย่านยอนนัมดง - ย่านฮงแด - พิ เศษ!!! .... สาหรับสาวก HARRY POTTER
ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่ สุดชิ ก 943 KING’S CROSS
(B/L/D)
เช้า

บริ การอาหารเช้า เมนู คิ มบับ
นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์เลนด์ (EVERLAND) เป็ นสวนสนุ กกลางแจ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศเกาหลีใต้
ตัง้ อยูบ่ นทาเลทีส่ วยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใต้ของเมืองโซล ได้รบั การขนานนามว่าเป็ นดิสนีย์
แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ทีน่ ่ีถูกออกแบบให้แตกต่างกันในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสัตว์ , GLOBAL FAIR , EUROPEAN
ADVENTURE , MAGIC LAND , AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY นอกจากนี้ยงั มี
สวนสีฤ่ ดู ซึง่ ปลูกดอกไม้ประจาในแต่ละฤดูกาล และมีการตกแต่งสวนสนุ กให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลนัน้ ๆ
โดยมีบริษทั ซัมซุง เป็ นเจ้าของ ผูบ้ ริหารจัดการสวนสนุกแห่งนี้ ดังนัน้ ความยิง่ ใหญ่ตระการตา และ ปลอดภัย ไม่แพ้
ชาติใดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน้าจะเปิ ดเฉพาะช่วงฤดูรอ้ น**

เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (คูปองสาหรับทานอาหาร)
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขานาซาน เป็ นที่ตงั ้ ของ หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18
หอคอยเมืองทีส่ ูงทีส่ ุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล

จากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถงึ เขาพูกกั ซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็น
ไกลไปถึงแม่น้ าฮันกัง เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติ ก และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่น่ียงั คงได้รบั ความนิยม
เสมอมา เพราะเป็ นสถานที่คล้องกุญแจคู่รกั ที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อว่าหาก
ได้มาคล้องกุญแจด้วยกันที่น่ี และโยนลูกกุญแจลงไปจะทาให้รกั กันมันคง
่ ยืนยาว ตราบนานเท่านาน ** ยังไม่รวม
ค่า ขึน้ ลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกั สาหรับคล้อง ท่านสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได้ ** **ราคารวม
ค่าขึน้ CABLE CAR แล้ว**

นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสาอางแบรนด์ดงั เกาหลี (COSMETIC GALLERY) เช่น WATER DROP
(ครีมน้ าแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ์) , ALOE VERA PRODUCT
(ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ว่านหางจระเข้) เป็ นต้น
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง ย่านยอนนัมดง หรือ “ยอนทรัลปาร์ก” ทางรถไฟเก่าที่หยุดใช้แล้วถูกเปลีย่ นเป็ น
สวนสาธารณะแนวตรงพร้อมทางเดินทีส่ วยงาม และตรอกซอกซอยทีท่ อดยาวออกไปจากถนนสายหลั ก จะเต็มไป
ด้วยร้านกาแฟบรรยากาศสบายๆ ร้านเสือ้ ผ้าสตูดโิ อศิลปะ และอื่นๆ อีกร้านทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงมาก คือ มังวอนดง
ทีรามิสุ อยูใ่ นย่านนี้เช่นกัน

นาท่านช้อปปิ้ ง ย่านฮงแด เป็ นย่านช้อปปิ้ งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK UNIVERSITY) จึง
เป็ นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็ นอีกเส้นหนึ่งที่มบี รรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ ยังมีรา้ นกาแฟทีเ่ 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 ซึง่ เป็ นทางเชื่อมต่อ
ระหว่างโลกมักเกิ้ลกับโลกเวทมนตร์ ซึง่ อยู่ระหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึ่งเดินทางด้วยรถไฟสายด่วน
ของฮอกวอตส์ ด้านในให้ท่านได้สมั ผัสกลิน่ อายในการจาลองความเป็ นเมืองเวทมนต์ เพลิดเพลินกับมุมถ่ายรูป
ต่างๆ มีชุดคลุมกับผ้าพันคอทัง้ 4 บ้าน พร้อ มไม้กายสิทธิ ์ให้ถ่ายรูป สามารถเลือกซื้อเครื่องดื่มและของหวานได้
ตามใจชอบ (ในกรณีทท่ี ่านต้องการเข้าไปถ่ายรูปด้านใน จะต้องซือ้ เครือ่ งดื่มจากทางร้าน)

คา่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิ มดัก

เดินทางไปยัง .. อินชอน
ที่พกั

INTERNATIONAL HOTEL, INCHOEN หรือเทียบเท่า

DAY 4 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – พิ พิธภัณฑ์สาหร่าย - ศูนย์สมุนไพรน้ามันสนเข็มแดง – พระราชวัง
เคียงบกกุง – จตุรสั กวางฮวามุน – คลองชอนกเยชอน - ดิ วตี้ฟรี – ย่านเมียงดง (B/L/-)
เช้า

บริ การอาหารเช้า เมนู คิ มบับ
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลทีเ่ รียกว่าศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดทีน่ ่ีจะ
ถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรัฐบาล ซึง่ แน่นอนว่าได้รบั การรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมทีม่ อี ายุ 6
ปี ซึง่ ถือว่ามีคุณภาพดีทส่ี ุดในโลก มีช่อื เสียงทีส่ ุด ให้ท่านได้เลือกซือ้ โสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศไทยถึง 2
เท่า โสมเกาหลีถอื เป็ นยาบารุงร่างกายหรือสามารถซือ้ เป็ นของฝากจากประเทศเกาหลีใต้กไ็ ด้
นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์สาหร่าย (KIMPAP) จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการทาสาหร่ายและประวัตคิ วาม
เป็ นมาต้นกาเนิดของการผลิตสาหร่ายและขัน้ ตอนการผลิตสาหร่ายทีส่ ดใหม่ทุกวัน ให้ท่านจะได้เลือกชิมผลิตภัณฑ์ท่ี
ทาจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ล้มิ ลองและเลือกซื้อเหมาะแก่การนามาเป็ นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแห้ง ,
สาหร่ า ยย่ า ง พิ เศษ !! ให้ ท่ า นได้ ใ ส่ ชุ ด ประจ าชาติ เกาหลี “ฮัน บก”
(HANBOK) และถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็ น
ผลิต ภัณ ฑ์ ที่ส กัดจากน้ ามัน สน มีส รรคุ ณช่ ว ยบ ารุง ร่า งกาย ลดไขมัน ช่ ว ย
ควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็ นอย่างดี
เที่ยง บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ต๋นุ โสม (SAMGYETANG)
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE)
หรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่า “พระราชวังคยองบกกุง ” เป็ นทัง้ สัญ ญลักษณ์ และแหล่ งท่อ งเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล
พระราชวังทีม่ ขี นาดใหญ่และเก่าแก่ทส่ี ุดในกรุงโซล สร้างขึน้ ในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมที
นัน้ ภายในพระราชวังมีอาคารและตาหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมือ่ มีการรุกรานของญี่ป่ นุ อาคารส่วนใหญ่กไ็ ด้
ถูกทาลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านัน้ อย่างไรก็ตามพระราชวังเคียงบกกุงนัน้ ขึน้ ชื่อว่า เป็ นพระราชวังที่
สวยงามทีส่ ุด เนื่องจากฉากหลังของพระราชวังนัน้ เป็ นเขาพูกกั ซาน จึงทาให้ดยู งิ่ ใหญ่อลังการเป็ นอย่างมาก

จากนัน้ นาท่านชม จตุรสั กวางฮวามุน GWANGHWAMUN SQUARE ตัง้ อยู่ใจกลางเขตจงโรทีเ่ ป็ นศูนย์กลางของ
ประวัตศิ าสตร์ 600 ปี ของกรุงโซล และออกแบบให้กลมกลืนกับทัศนียภาพทีส่ วยงามของพระราชวังเคียงบกกุก
(GYEONGBOKGUNG) และภูเขาบูกกั ซานพืน้ ทีเ่ กือบ 20,000 ตารางเมตรของกวางฮวามุนเชื่อมต่อกับประตูกวางฮ
วามุนและจตุรสั ชองกเย นาท่านไปยัง คลองชองกเยชอน CHEONGGYECHEON STREAM เป็ นลาธารทีไ่ หลผ่าน
ใจกลางกรุง โซล ซึ่ง เป็ น พื้น ที่พ ัก ผ่ อ นหย่อ นใจที่ท ัน สมัย และเป็ น อีก หนึ่ ง สถานที่ท่ อ งเที่ย วยอดนิ ย ม ส าหรับ
นักท่องเที่ยวทัง้ ในและต่างประเทศ เมื่อมาเยือนยังกรุงโซล (SEOUL) ลาธารแห่งนี้มคี วามยาว 8.4 กิโลเมตร หรือ
5.2 ไมล์ มีจดุ เริม่ ต้นจากชองกเยพลาซ่า (CHEONGGYE PLAZA) และไหลผ่านในใจกลางกรุงโซลจากทิศตะวันตก
ไปยังทิศตะวันออก และไปบรรจบกับลาธารชุงนังชอน ซึง่ เชื่อมต่อกับแม่น้าฮัน

นาท่านเดินทางสู่ ดิ วตี้ ฟรี (DUTY FREE) เป็ นศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโซล ให้ได้ชอ็ ปปิ้ งสินค้าแบ
รนด์เนมชัน้ นาแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครือ่ งสาอาง , กระเป๋ า , กล้องถ่ายรูป
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 ไม่ได้มแี ค่เพียง
สินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านัน้ สินค้าแบรนด์เกาหลีกม็ ใี ห้เลือกหลากหลายไม่แพ้กนั ราคาก็ถูกกว่าร้านค้าด้าน
นอกและบางยีห่ อ้ ก็ถูกกว่าในประเทศไทยอีกด้วย หากจะเข้าไปช็อปปิ้ งกันทีห่ า้ งแห่งนี้ ให้พกพาสปอร์ตและข้อมูลตั ๋ว
เครือ่ งบินไปด้วยเพราะต้องใช้ในการซือ้ สินค้า
นาท่านเดินทางสู่ ย่ านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมียงดงได้ช่อื ว่าเป็ น
แหล่งรวมแฟชันแบรนด์
่
เกาหลีชนั ้ นา ซึง่ ในแต่ละวันจะ มีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช็อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถ
หาซือ้ สินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้ เสื้อผ้า , รองเท้า , กระเป๋ า , เครื่องสาอางซึง่ เป็ นที่รจู้ กั อย่างดีของคนไทย เช่น
LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็ นต้น
เครือ่ งประดับ , ซีดเี พลง , วีซดี ี , ดีวดี หี นังและซีรยี ท์ ฮ่ี ติ ตลอด จนไปถึงของทีร่ ะลึกทีม่ รี ปู ดารานักแสดงคนโปรดของ
ท่านอยู่ในสินค้า อีกทัง้ ยังมีรา้ นกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิม้ ลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้
ทีน่ ้ี

คา่
ที่พกั

อิ สระในการรับประทานอาหาร เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
STAZ HOTEL MYEONGDONG2 ,SEOUL หรือเทียบเท่า

DAY 5 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – สวนฮานึ ล - ร้านละลายเงิ นวอน - อิ นชอน – กรุงเทพฯ (ดอน
เมือง)
(B/L/-)
เช้า

เที่ยง

บริ การอาหารเช้ า เมนู คิ มบับ
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู (RAISIN TREE) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์ องสมุนไพรฮ็อกเกตนามูน้ี เป็ นทีน่ ิยมของ
คนเกาหลีรนุ่ ใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ
บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
นาท่าชมความงามของ สวนฮานึ ล (HANEUL PARK) มีพน้ื ที่ 190,000 ตารางเมตร และตัง้ อยู่สูงที่สุดในบรรดา
สวนทัง้ 5 ดังนัน้ สวนแห่งนี้จงึ ได้ช่อื ว่า ฮานึล ทีแ่ ปลว่าท้องฟ้ านัน่ เอง หากจะขึน้ ไปยังสวนนี้ต้องเดินขึน้ บันไดไป
ประมาณ 290 ขัน้ และทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากก็เพราะว่าสวนนี้มที ศั นียภาพทีส่ วยงาม และสามารถเทีย่ วได้ทุกฤดู
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู BULGOGI

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

11.20

15.10

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนมือง โดย สายการบิ น AIR ASIA X เทีย่ วบินที่ XJ701
**รวมน้าหนักกระเป๋าสาหรับโหลดใต้ท้องเครื่องไม่เกิ น 20 ก.ก. (ชิ้ น) และถือขึ้นเครื่องได้ 7 ก.ก.
**ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิ นและสายการบิ น**
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****************************************************************************

อัตราค่าบริ การ

วันที่เดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว

31 พฤษภาคม – 04 มิ ถนุ ายน 65
07 – 11 มิ ถนุ ายน 2565
14 – 18 มิ ถนุ ายน 2565
21 – 25 มิ ถนุ ายน 2565
28 มิ ถนุ ายน – 02 กรกฎาคม 65
05 – 09 กรกฎาคม 2565
09 – 13 กรกฎาคม 2565
12 – 16 กรกฎาคม 2565
19 – 23 กรกฎาคม 2565
23 – 27 กรกฎาคม 2565
26 – 30 กรกฎาคม 2565
30 ก.ค. – 03 ส.ค. 2565
02 – 06 สิ งหาคม 2565
13 – 17 สิ งหาคม 2565
16 – 20 สิ งหาคม 2565
23 – 27 สิ งหาคม 2565
27 – 31 สิ งหาคม 2565
30 สิ งหาคม – 03 กันยายน 65
03 – 07 กันยายน 2565
06 – 10 กันยายน 2565
10 – 14 กันยายน 2565
13 – 17 กันยายน 2565
20 – 24 กันยายน 2565
24 – 28 กันยายน 2565

17,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
20,999
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888
19,888

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

** จอยแลนด์ 13,999 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 20 คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดิ นทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา
โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดิ นทาง
- กรณี พกั 3 ท่าน/ห้ อง ทางโรงแรมจะทาการเสริ มเตี ยงให้ เท่ านัน้ การเสริมเตียงจะขึน้ อยู่กบั นโยบายของโรงแรม
นัน้ ๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)
- อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่ านัน้ กรณี ถือหนังสือเดิ นทางต่ างประเทศ ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่ าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่ านละ 100 USD. (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 3,200
บาท)

สาคัญ!! : กรณี ผเ้ ู ดิ นทางถูกปฏิ เสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้ จากที่
ด้ า นหน้ าเคาน์ เ ตอร์เ ช็ ค อิ น หรื อ จากด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ งก็ ต าม ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิ ดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงิ นค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ ง
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสิ นค้าพืน้ เมืองของรัฐบาลเกาหลีร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลี ใน
นามของร้านรัฐบาล ซึ่ งจาเป็ นต้ องระบุไว้ ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมี ผลกับราคาทัวร์ จึ ง
อยากเรียนชี้แจงลูกค้ าทุกท่ านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้ องแวะชม จะซื้ อหรือไม่ซื้อ
ขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก และถ้าหากลูกค้ าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน
รัฐบาล ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจากท่านเป็ นจานวนเงิ น 100 USD /
ท่าน / ร้าน

กรณี ต้องการตัดกรุป๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมาที่ สถานะผู้เดิ นทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิ จขาย
ตรงเครื่องสาอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่ างชาติ หรือคณะที่ ต้องการให้ เพิ่ มสถานที่ ข อดูงาน กรุณา
ติ ดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้ าที่เพื่อทาราคาให้ใหม่ทกุ ครัง้
การลงทะเบียนเข้า-ออกประเทศเกาหลีและไทย
1. เงื่อนไขการลงทะเบียน K-ETA (ควรเผือ่ เวลาในการพิ จารณาอย่างน้ อย 10 วัน)
- ทางบริ ษทั ฯ จะทาการลงทะเบียน K-ETA ให้ หลังจากได้รบั เงิ นมัดจา หากลงทะเบียนไม่ผ่านจะรีฟันเงิ นคืน
ให้โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริ ง
1.1.1 กรณี ที่จองก่อน 30 วันก่อนการเดิ นทาง หากไม่ผ่าน K-ETA หักค่ามัดจาตั ๋ว 1500 บาท และ
ค่ากรอก K-TEA 500 บาท
1.1.2 กรณี จองหลัง 30 วันก่อนการเดิ นทาง หากไม่ผ่าน หักค่ามัดจาตั ๋ว 4500 บาท และ ค่ากรอก
K-ETA 500 บาท
1.1.3 กรณี ที่ลกู ค้ามี K-ETA อยู่แล้ว ทางบริ ษทั จะคืนค่าธรรมเนี ยม 300 บาท/ท่าน
- ทางบริ ษัทฯ เป็ นเพียงตัวแทนในการลงทะเบียน ตามข้อมูลที่ ท่านให้ มาเท่ านัน้ หากไม่ผ่านการอนุมตั ิ ไม่
สามารถเรียกร้องเงิ นคืนได้
- การลงทะเบีย น K-ETA เป็ นส่ วนนึ ง ในการคัด กรองคนเข้ า - ออกเกาหลี เท่ านั น้ ด่ านตรวจคนเข้ าเมื อ ง
อาจจะมีการคัดกรองอีกครัง้ การทา K-ETA ไม่ได้เป็ นการการันตี ว่าจะต้ องผ่านด่ าน หากไม่ผ่านด่าตรวจ
คนเข้าเมืองก็ไม่สามารถเรียกร้องเงิ นคืนได้ทุกกรณี
- เอกสารที่ต้องเตรียม คือ สาเนาพาสสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ ว
ข้อมูลส่วนตัวที่ต้องใช้ในการกรอกข้อมูล
2. เงื่อนไขการลงทะเบียนยกเว้นการกักตัว
- ผู้ที่เดิ นทาง จะต้ องได้ รบั วัคซี นดังต่ อไปนี้ : ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/
JOHNSON&JOHNSON ถึงจะได้รบั การรองรับการละเว้นการกักตัว เมื่อถึงประเทศเกาหลี โดยประเทศ
เกาหลีรบั รองวัคซี นไขว้ 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 นภาษาอังกฤษที่ เชื่ อถือได้ เช่ น วัคซีนพาสสปอร์ต
เป็ นต้น
3. เงื่อนไขการลงทะเบียนตรวจโควิ ด
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ต้ องตรวจก่อนเดิ นทางไม่เกิ น 48 ชัวโมง
่
ท่ านต้ องยื่นผลให้ กบั
ทางบริ ษัท กรณี เป็ นบวกหรือติ ดโควิ ดต้ องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ ในการยืนยัน เพื่อทาการย้าย
วันเดิ นทาง หรือเก็บเครดิ ตการเดิ นทาง อาจมีการเก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริ ง ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั นโยบายของสาย
การบิ นและบริ ษทั คู่ค้า (ไม่รวมในค่าทัวร์) ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้

- การตรวจ RT-PCR ขาเข้าประเทศเกาหลี ทางบริ ษทั จะทาการทะเบียนจองให้ แต่ ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่าย
เอง ประมาณ 80,000 วอน (ไม่รวมในค่าทัวร์)
4. เงื่อนไขการลงทะเบียน THAILAND PASS เพื่อกลับเข้าประเทศไทย
- ท่านต้องมีใบเสร็จรับเงิ น TEST&GO เราถึงจะบริ การลงทะเบียนให้ โดยจะต้ องส่งให้ เจ้าหน้ าที่ อย่างน้ 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
สนามบินและค่ าภาษีน้ ามันทุก แห่ ง กรณีต้อ งการอัพเกรด UPGRADE ใช้ว ีล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครือ่ งบินได้น้าหนักไม่เกิน 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 โยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน
เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุ การเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีว ิต
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
- ค่าลงทะเบียน K-ETA

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จา่ ยส่วนตัว นอกเหนือจากทีร่ ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านทีท่ านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าวีซ่าสาหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผูเ้ ดินทางต้องทาการยืน่ เองเท่านัน้
- ค่าใช้จา่ ยด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็ นต้น
- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งั ่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 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 ที่ ส นามบิ นอิ นชอน วันแรกที่ ถึงเกาหลี (ราคาประมาณ 80,000 วอน หรือ ประมาณ 2,800
บาทไทย)
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 48 ชัวโมง
่
ท่านต้องยื่นผลให้กบั ทาง
บริษทั กรณีเป็ นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อทาการย้ายวันเดินทาง หรือ
เก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั นโยบายของสายการบินและบริ ษทั คู่ค้า และ
ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
เงื่อนไขการจอง
- กรุณาทาการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครัง้ ที่ 1 ท่านละ 5,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น.
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะ
ให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่นี ัง่ ราคาพิเศษจานวนจากัด ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิ เศษ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจานวน เท่านัน้
- หลังได้รบั การลงทะเบียน K-ETA ผ่านแล้ว กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หาก
ท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่บี ริษทั กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวน
สิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียก
เก็บค่าทัวร์เต็มจานวน 100%

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง *ในกรณีทว่ี นั เดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจาตั ๋วเครื่องบิน
โรงแรม และค่าใช้จา่ ยจาเป็ 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 นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้

- กรณี ลงทะเบียน K-ETA ไม่ผา่ น จะรีฟันเงิ นคืนให้โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริ ง
 กรณี ที่จองก่อน 30 วันก่อนการเดิ นทาง หากไม่ผ่าน K-ETA หักค่ามัดจาตั ๋ว 1500 บาท และ
ค่ากรอก K-TEA 500 บาท
 กรณี จองหลัง 30 วันก่อนการเดิ นทาง หากไม่ผ่าน หักค่ามัดจาตั ๋ว 4500 บาท และ ค่ากรอก
K-ETA 500 บาท
 กรณี ที่ลกู ค้ามี K-ETA อยู่แล้ว ทางบริ ษทั 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 สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่านจาเป็ นต้อ งมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครือ่ งบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร

- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรี ยมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้อ งการเปลี่ยนแปลงกรุณาติ ดต่ อ
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 การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คาสังของเจ้
่
าหน้าที่รฐั และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- มัค คุเ ทศก์ พนักงาน และตัว แทนบริษัทฯ ไม่มอี านาจในการตัดสินใจหรือให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทน บริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้ กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อน
วันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จา่ ยการดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจอง
ครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามทีท่ ่าน
ต้องการ
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- หากมีสถานที่ ร้านค้าทีไ่ ม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้อง
มีค่าใช้จา่ ยเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่ าน 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 นทางต้ องชัดไม่เบลอ สามารถมองเห็นข้อมูลครบถ้วน **

3. เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ ...................................................................................... (เบอร์ของลูกค้า)
อีเมลของลูกค้า ........................................................... (การลงทะเบียนจอง PCR ที่เกาหลีใช้เมล 1 เมล ต่อ 1 คน)
4. แจ้งรายละเอียดข้อมูลการเดิ นทางไปต่ างประเทศ
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. ผู้ร่วมเดิ นทางของท่าน (กรุณาแจ้งข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านัน้ )
ชื่อ-สกุล......................................................................................วันเดือนปี เกิ ด(ค.ศ.).....................................................
เบอร์ติดต่อของผูร้ ่วมเดิ นทาง.......................................................ความสัมพันธ์...........................................................
7. รูปถ่ายหน้ าตรง พื้นหลังสีขาว ** ขนาดไม่เกิ น 700x700 PIXELS หรือ 2x2 นิ้ ว ไฟล์รปู ถ่ายที่ส่งให้ทางบริ ษทั ต้อง
เป็ นไฟล์ JPG หรือ JPED เท่านัน้ **

** รบกวนส่งเอกสารทัง้ หมดให้แก่เจ้าหน้ าที่ทนั ที หลังจากที่ชาระเงิ นมัดจา เนื่ องจากเอกสาร K-ETA
จะต้องใช้ระยะเวลาในการพิ จารณา **
** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการทาเอกสารตามคิ วที่ได้รบั เอกสารจากลูกค้าเท่านัน้ **
** หากข้อมูลที่ลกู ค้าแจ้งมามีความผิดพลาดหรือต้องการจะแก้ไขข้อมูลที่แจ้งเจ้าหน้ าที่มา จะต้อง
ดาเนิ นการกรอกเอกสารใหม่ทงั ้ หมด ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบ K-ETA ได้ **
** กรุณาให้ข้อมูลตามความเป็ นจริ งเท่านัน้ **





สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

