
 

 

รหัสโปรแกรม : 23174 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังที่ตรวจสอบ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมการเดินทาง 5 วัน 3 คืน 

DAY 2 : ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท 

DAY 3 : สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - ล็อตเต้ โซล สกาย ทาวเวอร์ - LOTTE DUTY FREE  

DAY 4 : เที่ยวกรุงโซลแบบอิสระด้วยตัวเอง เต็มวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้น 
ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน สายการบิน ASIANA AIRLINE 
(OZ)  หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน …K. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข ...5-6...  โดยมี
เจ้าหน้าที่จาก  บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องของ
เอกสาร      

 

**สายการบิน KOREAN AIR /ASIANA AIRLINE น้ำหนักกระเป๋า 23 กก./ท่าน/1ชิ้น** 

01.10 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเท่ียวบินที่ OZ742 
(ขอสงวนสิทธิ์การเลือกสายการบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง มีบริการอาหารและเครื่องบนเครื่อง) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง      พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูิ-ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ 
 



 

 

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน เป็นสนามบินที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย และได้รับ
มาตรฐานระดับโลก ท่านจะต้องผ่านด่านควบคุมโรค และด่านตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้น
ออกมาพบกับมัคคุเทศก์นำเที่ยวยังจุดนัดพบ เพื่อออกเดินทางท่องเที่ยว(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า
ไทย 2 ช.ม.) 

เมื่อผ่านเข้าประเทศเกาหลี แล้วนำท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test 
ตามนโยบาย และกฏระเบียบการเข้าประเทศ ที่สนามบินนานาชาติอินชอน 
หลังจากนั้นพาท่านเชคอินเข้าโรงแรมที่พักเพื่อรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง 

 

 

นำทุกท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด (Hongdae) เป็นแหล่งรวมวัยรุ่น เพราะ
อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik University) ร้านค้าในย่านนี้ก็จะ
ออกแนววัยรุ่น ราคาไม่แพง จ าพวกเครื่องส าอางแบรนด์ชั้นน าของ
เกาหลี เช่น Etude, Nature Republic, It’s’ Skin และเสื้อผ้าแฟชั่นสวย
ทันสมัยให้ช้อปตลอดข้างทาง และย่านนี้ยังมีอาหาร 
 

ไม่รวมอาหารกลางวัน  /ไม่รวมอาหารเย็น 

ที่พกั :Holiday INN Express Seoul Hongdae หรอืเทยีบเทา่ 

อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

 

 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง      สนามบนิอนิชอน-ศนูยต์รวจ PCR-Test ทีส่นามบนินานาชาติอนิชอน-ฮงแด ชอ็ปปิง้สตรที 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง      สวนสนกุลอ็ตเตเ้วลิด์-ลอ็ตเต ้โซล สกาย ทาวเวอร-์LOTTE DUTY FREE 
 



พาท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับสวนสนุกในเมืองหลวง สวนสนกุลอ็ตเตเ้วลิด ์(LOTTE WORLD) ซึ่งท่านจะได้รับตั๋วรวม
เครื่องเล่น ทั้งโซนในร่ม และโซนกลางแจ้ง สวนสนุกแห่งนี้จะมีการจัดธีมท่ีแตกต่างกันตามเทศกาล มีทั้งการแสดงโชว์บนเวที
ด้านใน มีขบวนพาเรด มีตุ๊กตามาสคอตมาเดินทักทายนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส โซนด้านนอกมีปราสาทที่เป็น
สัญลักษณ์ของที่นี่ สวยงาม โดดเด่น พร้อมเสียงเพลงสร้างบรรยากาศ ความสนุกสนานตลอดเวลาด้านในสวนสนุกแห่งนี้ 

 
 
 
 
 
พาทุกท่านสู่ ตึกลอ็ตเต ้โซล สกาย ทาวเวอร ์(LOTTE SEOUL SKY TOWER) ขึ้นลิฟต์ชมวิว บนยอดตึกที่สูงที่สุดใน

ประเทศเกาหลีใต้ และสูงเป็นอันดับท่ี5ของโลก มีความสูง123ชั้น 555เมตร เป็น
กระจกรอบด้าน 360องศา และพื้นกระจกใสที่มองทะลุถึงด้านล่าง ซึ่งได้ลงเรคค
อร์ดว่าเป็น "Highest glass-floored observatory in the world") 
พาท่านช้อปปี้งสินค้าปลอดภาษี ที่ห้าง Lotte Duty Free ที่นี่มีสินค้าให้ท่าน
เลือกช้อปมากมาย ไม่ว่าจะเครื่องสำอางค์เกาหลี หรือต่างประเทศ เช่น 
Sulwhasoo Whoo Innisfree 3CE Lancome Dior Estee น้ำหอมนับร้อยๆ
ยี่ห้อ กระเป๋า แฟชั่นเกาหลี MCM StreghtAngel แว่นตาเกาหลี Gentle 

Monster นาฬิกาแบรนด์เนมต่างๆ TAG Rolex และสินค้าแบรนด์เนม Chanel Louis Vitton Gucci Balenciaga ราคา
ถูกๆอีกมากมาย 

ไม่รวมอาหารกลางวัน  /ไม่รวมอาหารเย็น 

ที่พกั : Holiday INN Express Seoul Hongdae หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 



 

อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะนำ 

พระราชวงัเคยีงบกกงุ (Gyeongbokgung Palace) พระราชวังหลัก
แห่งแรกของราชวงศ์โชซอน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาบุกฮันซาน 
ในกรุงโซล ปัจจุบันกลายเป็นสถานท่ีท่องเที่ยว สามารถเข้าไปถ่ายรูป
ชมความงดงาม ศึกษาประวัติศาสตร์ ทั้งคนเกาหลี และต่างชาติ นิยม
ใส่ชุดฮันบกและเข้าไปเดินชม ตำหนักต่างๆ พร้อมกับถ่ายรูปให้เข้ากับ
บรรยากาศด้านในอีกด้วย 

 

หมูบ่้านบกุชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) หรือบางคน
เรียกว่า หมู่บ้านบุคชอนฮันอ๊ก เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี 
ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็
ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุค
เก่าแก่ เหมาะสำหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  

 

 

ตลาดควงัจงั (Kwangjang Market Street Food) กำลังเป็นที่นิยม
ของคนเกาหลี ไอดอล ยูทูปเบอร์ไปถ่ายทำจำนวนมาก มีอาหารสไตล์
ท้องถิ่นให้เลือกทานมากมาย ได้บรรยากาศความเป็นเกาหลีที่แท้จริง 

  

 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง      เทีย่วกรงุโซลแบบอสิระดว้ยตวัเอง (SEOUL CITY SELF TOUR) เตม็วนั 
 



Starbucks Seoul Wave Art Center  ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะชัม
วอน ฮันกัง (Jamwon Hangang Park) ด้านในเป็นศูนย์ศิลปะ มี
ลักษณะโดดเด่นคือโดยลอยอยู่บนแม่น้ำฮัน ตกแต่งด้วยผนังกระจกสูง 
ให้วิวหลักล้าน มองเห็นวิวแม่น้ำฮันแบบพาโรนาม่าและยังสามารถ
มองเห็นไปถึง N SEOUL TOWER ใครที่กำลังวางแผนมาเที่ยวโซล
แล้วมองหาที่นั่งพักจิบกาแฟสบายๆแถมวิวชมพระอาทิตย์ตกดินสวยๆ
แนะนำเลยค่ะ 

สะพานน้ำพสุายรุง้พนัโพ หรือสะพานบันโพ ตั้งอยู่ในเขตซอโซ เป็นหนึ่งในสะพานข้ามแม่น้ำฮัน แม่น้ำหลักสายสำคัญของ
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีความยาว 1,140 เมตร ซึ่งปัจจุบันกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก 
สะพานน้ำพุสีรุ้ง แห่งนี้ ได้รับการจดบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่าเป็น สะพานน้ำพุที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งประดับประดาด้วยหลอดไฟ 
LED กว่า 10,000 หลอด  

ไม่รวมอาหารกลางวัน  /ไม่รวมอาหารเย็น 

ที่พกั : Holiday INN Express Seoul Hongdae หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะนำ 

 Seoul Olympic Park อีกหนึง่แลนด์มาร์คในกรุงโซลอย่างสวน
โอลิมปิก ปาร์ค หล่งรวมสถานที่พักผ่อนหย่อนใจครบวงจร ไม่ว่า
จะนั่งชิล เดินเล่น ออกกำลังกาย หรือจะเพลิดเพลินกับสวน
ธรรมชาติเชิงนิเวศก็มีให้ครบ แถมยังมีพิกัดถ่ายรูปสวยๆ เยอะ
มาก แต่จุดที่เป็นไฮไลท์ ก็ต้องยกให้เ Alone Tree ต้นไม้โดดเดียว 
เหงาๆ อยู่ต้นเดียวเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ ตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเล็ก 
เป็นลานกว้างๆ โล่งๆ 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง     เทีย่วกรงุโซลแบบอสิระดว้ยตวัเอง ครึง่วนั-รา้นซือ้ขนม ของฝาก-ปอ้มแฮงจซูานซอง 
                                     สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 



โซลทาวเวอร ์Namsan Tower หรือ Seoul Tower หอคอยที่
อยู่บนยอดเขานัมซาน เป็นสัญญลักษณ์ประจำเมืองหลวงของ
เกาหลีใต้ ผู้คนนิยมมาเดินออกกำลังกาย เพราะเป็นท่ีที่รณรงค์
เรื่องการลดควันพิษ จำกัดการใช้รถในการขึ้นเขา รถโดยสารก็
เป็นพลังงานไฟฟ้า วัยรุ่น หนุ่มสาว และนักท่องเที่ยวนิยมมา
คล้องกุญแจคู่รักเป็นจำนวนมาก 

 คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ง
ว่า คลองชองเกชอน หรือ ชองเคยอน เป็นคลองที่มีมาตั้งแต่สมัย
โบราณตั้งแต่ยุคของราชวงศ์โชชอน ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี 
2003 ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณะคลองชองกเยชอนให้มี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม กลายเป็นแหล่งเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ
ท่ามกลางเมืองที่วุ่นวาย 

อิสระอาหารกลางวัน   

เดินทางสู่  ช็อปปิง้ เซน็เตอร์    พาท่านซื้อขนม ของฝาก เครื่องสำอางค์เกาหลี เช่น 
Pinekiss Celling App สมุนไพรต่างๆ โสมเกาหลี น้ำมันสนเข็มแดง ฮ้อตเก้นามู ของขึ้น
ชื่อประจำประเทศเกาหลี ภายในจะมีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ขนมช้อคโกแลต สาหร่าย
รสชาติต่างๆ วุ้นเส้น เครื่องปรุงอาหารเกาหลี เครื่องครัวเกาหลี ตุ๊กตา ของที่ระลึก ราคา
ถูกพร้อมบริการแพคลัง 

 พาท่านเที่ยวชมป้อมปราการเก่าแก่ ตั้งแต่ยุคสมัยสามก๊กเกาหลี แฮงจซูานซอง ซึ่งอยู่บน
ยอดเขาที่สามารถชมวิวแม่น้ำฮันคง ได้อย่างสวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนเกาหลีนิยม
มาพักผ่อน หย่อนใจ สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมประวัติศาสตร์ของป้อมปราการที่เล่าขานกันว่า 
ก่อนหินเหล่านี้ถูกขนข้ึนมาโดยหญิงชาวบ้าน โดยเอาผ้าเช็ดโต๊ะที่ใช้งานในครัวห่อแล้วแบก
ขึ้นมาบนเขาแห่งนี้ 

 

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

19.30-23.10 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินที่ OZ741 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 



 

ขอ้กำหนดและเงือ่นไข 
1. การสำรองทีน่ัง่ 

แพคเกจนีส้ามารถออกเดนิทางตัง้ 2 ทา่นขึน้ไป 
การลงทะเบียน K-ETA ผู้เดินทางสามารถทำได้เอง หรือให้ทางบริษัทดำเนินการให้ 

คิดค่าบริการรวมค่าสมัคร 500 บาท(กรณีจองทัวร์กับเราเท่าน้ัน) 
 

การชำระเงนิ : 

• ชำระมัดจำ 50% และชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทางขั้นต่ำ 15 วัน 

• หากท่านให้บริษัททะเบียนK-ETA ให้ กรุณาจองล่วงหน้าขั้นต่ำ 14วัน และต้องมัดจำ 50%  (ผลอนุมัติ ชำระส่วนที่เหลือ
ก่อนเดินทาง 15วัน หรือชำระทันที / ผลไม่อนุมัติ คืนมัดจำและหักค่าลงทะเบียน+มัดจำตั๋ว = 3500 บาท) **** กรณี
ลูกค้าจองกระชั้นชิด บริษัทจำเป็นต้องออกตั๋วเพื่อป้องกันที่นั่งหลุด และผลK-ETAไม่อนุมัติ คืนมัดจำและหัก
ค่าลงทะเบียน+ตั๋ว = 5000บาท  

• หากจองทัวร์ก่อนเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ชำระเต็มเท่านั้น 

• กรณีมัดจำ และไม่ชำระส่วนที่เหลือถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินได้ทุกกรณี 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
พีเรยีตเดินทาง ราคาโปรโมชั่น ราคาปกต ิ พกัเดีย่วเพิ่ม 

พฤษภาคม : 29-2 มิ.ย. 

มิถุนายน : 7-11 ,21-25 
26,999 29,999 

6,000.- 
พฤษภาคม : 24-28 ,28-1มิ.ย. ,30-3 มิ.ย. 

มิถุนายน : 15-19 
27,999 30,999 

พฤษภาคม : 25-29 ,26-30 27-31 ,31-4 มิ.ย. 

มิถุนายน : 1-5 
28,999 31,999 

ทารก ( ไมเ่กิน 2 ป)ี = 8,000.-      จอยกรุป๊ =11,000.- 



การบรกิารตามนโยบายควบคมุโรคทีบ่ริษทัจดัการให ้: 

• ลงทะเบียน K-ETA เราเป็นตัวแทนลงทะเบียนตามข้อมูลที่ท่านให้มา หากไม่ผ่านหรือไม่ได้รับการอนุมัติ ไม่สามารถ
เรียกร้องคืนเงินและค่าบริการได้ หรือหากท่านเข้าเกาหลีแล้ว ไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ก็ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงิน
ได้เช่นกัน ***ค่าสมัครและบริการ 500 บาท 

• การลงทะเบียน Q-Code ยกเว้นการกักตัว ท่านต้องแสดงเอกสารภาษาอังกฤษที่เชื่อถือได้ เช่น วัคซีนพาสปอร์ต และ
ได้รับวัคซีนขั้นต่ำเข็ม2 ไม่เกิน 180วัน (ยกเว้น Johnson เข็ม1ไม่เกิน 180วัน) หากเป็นเข็มบูสเตอร์ ต้องก่อนเดินทาง 
14วัน ***ไม่มีค่าใช้จ่าย 

• การลงทะเบียนตรวจ Covid RT-PCR ทีส่นามบินอินชอน ***ท่านต้องชำระเองตอนตรวจ ราคา 80,000-120,000 
วอน 

• การลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อกลับเข้าประเทศไทย ท่านต้องมี ใบเสร็จรับเงิน Test&Go เราถึงบริการลงทะเบียน
ให้ได้ 

หมายเหต ุ: 

• ท่านต้องยื่นผลตรวจโควิด RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่อง 48ชั่วโมง กรณีผลเป็นบวก หรือติดโควิด สามารถย้ายวันเดินทาง
ได้ หรือหากยกเลิกสามารถรีฟันคืนได้เฉพาะค่าตั๋วตามกฏสายการบินเท่านั้น (เฉพาะท่านที่ติดเท่าน้ัน) 

• ท่านอื่นในคณะหากต้องการยกเลิก หรือย้ายวันจะต้องมีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขปกติ 

• ราคานี้สำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น หากเป็นต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3000 บาท และต้องทำตามเงื่อนไขการเข้าประเทศ
เกาหลีใต้ 

การยกเลกิการเดนิทาง 

• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดที่ชำระแล้ว 

• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดที่ชำระแล้ว 

• ยกเลิกการจองน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้ 

• ยกเลิกจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้แต่หักค่าใช้จ่ายตามจริง ๆ 

• ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเว้นท์ต่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ทุกกรณี 

• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนชื่อ/Refund ได้ทุกกรณี 
 
 
 



ราคานีร้วม 

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ 

• ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 

• ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

• ค่าที่พักระดับมาตรฐาน จำนวนคืนตามระบุในโปรแกรม (ห้องพัก2-3ท่าน) 

• ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2-3ท่าน) 

• ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.  

• ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไป
พร้อมกรุ๊ปทัวร์) 

• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
ราคานี้ไมร่วม 

• ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,000 บาท หรือ 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 

• ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่านั้น) 

• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินจากสายการบินกำหนด (15-20กก) 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
ทัวร์ 

• ค่ารถ ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากขึ้นไม่ทันต้องรับผิดชอบค่าเดินทางตาม
คณะด้วยตนเอง) 

• ค่าอาหารตามหลักศาสนาที่นอกเหนือรายการทัวร์ (ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง) 

• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

• ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 
1. การผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 

• หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี 

• หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอำนาจใดๆ หรือส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ผู้เดินทางต้องจัดการ
เอกสารส่วนตัว เที่ยวบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด 
 
 



2. หมายเหต ุ
กรณุาอา่นและทำความเข้าใจขอ้ตกลงด้านลา่งโดยละเอยีดกอ่นทำการจองทกุครัง้ 
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทำให้ไม่

สามารถเดินทางได้ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund ค่าทัวร์ได้) 
2. บริษัทมีสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว ได้ตามความเหมาะสม 

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 
เดินทางแล้ว 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก 
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเองี 

6. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะทั้งขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตุใดๆ ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงวัน/ช่ือ หรือยกเลิกคืนเงินได้ 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

8. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากไม่มั่นใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีก่อนเพื่อ
ยืนยันเวลา และการเปลี่ยนแปลงจากเหตุสุดวิสัยดังข้อด้านบน ก็อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ เช่นกัน ไม่
สามารถนำมาเรียกร้องคืนได้ทุกกรณี 

9. ขอสงวนสิทธิ์ห้องพักสำหรับผู้ที่ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนได้ทุกกรณี 
10. ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบริษัทไม่สามารถการันตี ทำได้เพียงรีเควสให้ได้เท่าน้ัน 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้จัดการให้ 
11. มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี

อำนาจของบริษัทฯกำกับเท่าน้ัน 
12. ทางคณะทัวร์ไม่มีอำนาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลัง

เวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้าในการผ่าน
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ต้องรับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกับคณะด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย 
หรือรีฟันค่าทัวร์/ค่าอาหารที่ไม่ได้เข้าร่วมกับทางทัวร์ทุกกรณี 



13. หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ท่องเที่ยว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทต่อวัน เพื่อ
รักษาตั๋วขากลับ มิเช่นน้ันถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลัง 

14. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ไม่เข้าร้านค้าตามที่โปรแกรมกำหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื่อ
ความเป็นระบบ และถูกต้องตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ท่านได้ซื้อมา 

15. ถ้าลูกค้าติดโควิทที่เกาหลี จะไม่สามารถรีฟันค่าทัวร์ได้ทุกกรณี (และท่านต้องชำระค่ากักตัว/ค่าโรงพยาบาลเอง
ทั้งหมด) 
 

เมือ่ทา่นตกลงจองชำระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้นิยอม  
และยอมรบัในขอ้กำหนด เงือ่นไข และขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 
หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่ม.เกาหล ีกกัตัวไม่ใหเ้ดนิทางเข้าประเทศ  

คา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึ้นในระหว่างถกูกกัตัวและสง่ตวักลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผู้ชำระเองทัง้หมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

