รหัสโปรแกรม : 23198 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
KOREA 5Days 3Nights
ซุปตาร์...ซารังแฮโย
กาหนดการเดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2565

โดยสายการบินทีเวย์ (TW)

 เช็คอินแลนด์มาร์คเกาหลี โซลทาวเวอร์
 ตามรอยซีรีย์เกาหลีสุดคลาสสิค เกาะนามิ
 ตื่นตากับสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 เข้าชมพระราชวังหลักแห่งแรกของราชวงศ์โชซอน พระราชวังเคียงบกกุง
 ช้อปปิ้งย่านฮงแดและย่านเมียงดง แวะชิมร้าน Street Food แบบฟินๆ

29 พฤษภาคม - 02 มิถุนายน 2565

ราคาผู้ใหญ่
(ไม่มีราคาสาหรับเด็ก)
18,888

05 - 09 มิถุนายน 2565

16,888

6,000

12 - 16 มิถุนายน 2565

18,888

6,000

19 - 23 มิถุนายน 2565

18,888

6,000

26 - 30 มิถุนายน 2565

18,888

6,000

วันเดินทาง

พักเดี่ยว
6,000

ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ตามทาเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป*
(ยกเว้นเด็กต่ากว่า 2 ขวบ) ทั้งนี้ ขออนุญาตเก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินในวันเช็คอิน
สาหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
**ราคาเด็กต่ากว่า 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอีกครั้ง**
(ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามค
วันแรก

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

22.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5
เคาน์เตอร์ K สายการบิน ทีเวย์ (TW) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนาท่านโหลด
สัมภาระ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน กรณี
ต้องการจองที่นั่งจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

วันที่สอง

ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน - โซลทาวเวอร์ - ย่านฮงแด

01.20 น.

ออกเดิน ทางสู่ท่า อากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใ ต้ สายการบิน ทีเวย์ (TW) เที่ยวบินที่
TW102

08.55 น.

เที่ยง

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่เกาหลีเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา) เมื่อผ่านเข้าประเทศเกาหลีใต้แล้ว นาท่านตรวจโควิด แบบ RT-PCR Test
ตามนโยบาย และกฏระเบียบการเข้าประเทศเกาหลี ที่สนามบินนานาชาติอินช็อน จากนั้น นาท่านเชคอิน
เข้าโรงแรมที่พักเพื่อรอผลตรวจ ประมาณ 3-5 ชั่วโมง หากผลตรวจออกไม่พบเชื้อ จากนั้น จึงนาท่า น
เดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกติ (ค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิด ประมาณ 80,000 วอน/ท่าน ราคาตรวจ RTPCR Test ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์)
รับประทานอาหารกลางวัน (1)
นาท่านเดินทางสู่แลนด์มาร์คของกรุงโซล โซลทาวเวอร์ Namsan Tower หรือ Seoul Tower หอคอยที่
อยู่บนยอดเขานัมซาน เป็น สัญลักษณ์ประจาเมืองหลวงของเกาหลีใ ต้ ผู้ค นนิยมมาเดิน ออกกาลังกาย
เพราะเป็นที่ที่รณรงค์เรื่องการลดควันพิษ จากัดการใช้รถในการขึ้นเขา รถโดยสารก็เป็นพลังงานไฟฟ้า
วัยรุ่น หนุ่มสาว และนักท่องเที่ยวนิยมมาคล้องกุญแจคู่รักเป็นจานวนมาก

ค่า
ที่พัก

นาท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด (Hongdae) เป็นแหล่งรวมวัยรุ่น เพราะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik
University) ร้า นค้าในย่านนี้ก็จ ะออกแนววัยรุ่ น ราคาไม่แ พง จาพวกเครื่ องสาอางแบรนด์ชั้นน าของ
เกาหลี เช่น Etude, Nature Republic, It’s’ Skin และเสื้อผ้าแฟชั่นสวยทันสมัยให้ช้อปตลอดข้างทาง
และย่านนี้ยังมีอาหาร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
Hotel Skypark หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม

สะพานแขวนมาจังโฮซู - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

นาท่านชม สะพานแขวนมาจังโฮซู (Majang Lake Suspension Bridge) สะพานแขวนแห่งนี้เป็นแลนด์
มาร์คแห่งใหม่ของเมืองพาจู ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคม 2018 ที่ผ่านมา สะพานแขวนนี้ถือว่ายาว
ที่สุดในเกาหลี ณ ปัจจุบันยาวถึง 220 ภายในทะเลสาบมีพื้นที่กว่า 200,000 ตารางเมตร ของทะเลสาบมา
จัง นาท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ (Nami Island) ตั้งอยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน ที่นี่ถือเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและสาคัญของเกาหลีใต้ เป็นเกาะกลางแม่น้าฮันที่มีลักษณะคล้ายใบไม้ที่ลอยอยู่ในน้า
อีกทั้งยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามไปด้วยต้นเกาลัดและทิวสนที่เรียงรายตลอดสองข้างทาง ซึ่งในแต่ละฤดูต้นไม้
เหล่านี้ก็จะแปรเปลี่ยนสภาพกลายเป็นความงามที่หลากหลาย จนทาให้เกาะแห่งนี้ถูกเลือกให้เป็นสถานที่
ถ่า ยทาซีรี ส์ชื่อดั งอย่ า งเรื่ อง Winter Love Song หรื อ เพลงรั กในสายลมหนาว พร้ อมเก็บภาพความ
ประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงนา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปั้นที่สร้างขึ้นเพื่อไว้เก็บ
เป็นภาพความประทับใจ จนทาให้กลายเป็นสถานที่เที่ยวอันโด่งดังในปัจจุบัน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland Theme Park) ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี
เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาให้
ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่า
สิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็น
อย่างดี หรือเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถ
สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกาลังบาน
สะพรั่ ง อวดสี สัน เต็ ม สวน (ทั้งนี้ ขึ้น อยู่กั บสภาพอากาศ มีน าคม-เมษายน : สวนทิ วลิป / พฤษภาคมมิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวน
ดอกลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตาราง
ประจาวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่องเล่นไม่จากัดรอบ เลือกชมและเลือก
ซื้อช้อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5)
Hotel Skypark หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่

โรงงานที่นอน - พระราชวังเคียงบกกุง - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ศูนย์โสม
ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ - ศูนย์เวชสาอาง - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

เช้า

นาท่านเข้าชมโรงงานที่นอน Mattress Factory โรงงานที่ผลิตอุปกรณ์เครื่องนอนคุณภาพสูง ให้ท่านได้
เลือกชม เลือกซื้อเครื่องนอนกลับไปนอนได้อย่างสบายใจ
น าท่ า นเข้ า ชม พระราชวั ง เคี ย งบกกุ ง (Gyeongbokgung Palace) พระราชวั ง หลั ก แห่ ง แรกของ
ราชวงศ์โชซอน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาบุกฮันซาน ในกรุงโซล ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
สามารถเข้าไปถ่ายรูปชมความงดงาม ศึกษาประวัติศาสตร์ ทั้งคนเกาหลี และต่างชาติ นิยมใส่ชุดฮันบก
และเข้าไปเดินชม ตาหนักต่างๆ พร้อมกับถ่ายรูปให้เข้ากับบรรยากาศด้านในอีกด้วย

จากนั้ น น าท่ า นสู่ หมู่ บ้ า นบุ ก ชอนฮั น อก (Bukchon Hanok Village) หมู่ บ้ า นนี้ มี บ้ า นแบบดั้ ง เดิ ม ซึ่ ง
เรียกว่า ฮันอก ตั้งเรียงรายอยู่กว่าร้อยหลัง ใกล้ๆ กับหมู่บ้านยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สาคัญทางประวัติศาตร์
ของเกาหลีหลายแห่ง เช่น พระราชวังคยองบกกุง พระราชวังชางด็อกกุง และศาลเจ้าจองมโย ที่นี่ไม่ได้เป็น
เพียงจุดท่องเที่ยวเท่านั้นแต่บ้านที่มีคนอาศัยอยู่จริง นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ร้านชา และเกสต์เฮ้าส์อีก
ด้วย

นาท่านชม ศูนย์โสม (Ginseng) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มี
คุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทย
ถึง 2 เท่า เพื่อนาไปบารุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ (Hokenamu) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบน
ภู เ ขาที่ ป ราศจากมลภาวะ และสู ง เหนื อ ระดั บ น้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลี รุ่ น ใหม่ นิ ย มน ามา
รับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์
กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา
น าท่า นเดิ น ทางสู่ ศูน ย์เ วชสาอาง (Cosmetic Shop) ให้ท่า นเลือ กซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณ ภาพที่
ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาววัยรุ่นไปจนกระทั่งสาวสวยสูงวัยแล้ว ผู้หญิงเกาหลีให้ความสาคัญกับเรื่องผิวหน้า
ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบารุงผิวพื้นฐาน Skin Care และเครื่องสาอางผสมสมุนไพร
จากนั้น น าท่า นแวะ ดิ วตี้ ฟรี (Duty Free) ช้ อปปิ้งแหล่ง ปลอดภาษี สิน ค้ า แบรนด์ เ นม อาทิ นาฬิ กา,
แว่นตา,เครื่ องสาอาง,กระเป๋า ,กล้องถ่ายรู ปหรือจะเป็นน้าหอม เครื่องสาอางแบรนด์ชั้นดัง ต่างๆ อาทิ
Sulwhasoo, DKNY, Shiseido, Dior

นาท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่า
แฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้านาสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่นอีก
มายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า
ค่า
ที่พัก

อิสระรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง
Hotel Skypark หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - การทาข้าวห่อสาหร่าย - ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง - โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (Seaweed Museum) จะจัดได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆของการทา
สาหร่ายและประวัติความเป็นมาต้นกาเนิดของการผลิตสาหร่ายพร้อมทั้งให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติสาหร่าย
ของเกาหลีแบบดั้งเดิม และสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย
จากนั้นนาท่านเรียนรู้ การทาข้าวห่อสาหร่าย (Kimpap) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน โดย
การนาข้าวสุก และส่วนผสมอื่นๆหลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจียว ปูอัด แฮม เป็นต้น วาง
แผ่บนแผ่นสาหร่าย ม้วนเป็นแท่งยาวๆ แล้วหั่นเป็นชิ้นพอดีคา ซึ่งโดยส่วนมากจะทาขนาดกะทัดรัด ชาว
เกาหลีมักกินเมนูนี้ในเวลารีบๆ เพราะมันกินง่าย เร็ว และพกพาสะดวก
พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจาชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) สนุกสนานกับกิจกรรมให้ท่านแต่งกายใน
ชุดประจาชาติพื้นเมืองเกาหลี เก็บภาพเป็นที่ระลึก
นาท่านชม ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ามันสน มีสรรพคุณช่วยบารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นาท่านชม โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส (Amethyst Factory) แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง
พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะ
งามจับตาเมื่อมาทาเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
นาท่านช้อปปิ้งละลายเงินวอนที่ ณ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Super Market) มีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อ
หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่
ระลึกต่างๆ

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน ทีเวย์ (TW) เที่ยวบินที่ TW101
00.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
********************************************************************************************

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เช่น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ การเมือง สภาพ
การจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ สถานะห้องพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออานวย ทั้งนี้ทาง
เราจะคานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ และการบริการของรถบัสนาเที่ยว ตามกฎหมาย
สามารถให้บริการวันละ 12 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้น ๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตาม
สถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
หมายเหตุสาคัญ :
เนื่องจากเป็นการจองทัวร์ล่วงหน้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทาให้ไฟล์ทบินล่าช้า หรือเปลี่ยนแปลง
เวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรดสารองเวลาใน
การจองตั๋วเครื่องบินไว้อย่างต่า 4-5 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นในส่วนของตั๋วเครื่องบินที่ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมทัวร์

สาคัญมาก :
 อัตรานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,600
บาท)
 กรณีต้องการตัดกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมาที่สถานะผู้เดินทางเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง
เครื่องสาอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้าที่เพื่อทาราคาให้ใหม่ทุกครั้ง
 กรณี ผู้เ ดิ น ทางถูกปฏิเ สธการเข้า - ออกประเทศจากประเทศต้น ทางและปลายทาง ทั้งจากที่ด้า นหน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะ
เกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
 ตามนโยบายการโปรโมทสินค้า พื้น เมืองของรัฐบาลเกาหลีร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลีในนามของร้ า น
รัฐบาล ซึ่งจาเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า
ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็นต้องแวะชม จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก และถ้าหาก
ลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็น
จานวนเงิน 100 USD / ท่าน /ร้าน

อัตราค่าบริการรวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยว
ใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน ทีเวย์ อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระ
ลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิน 20 กก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้าหนักไม่เกิน 7 กก. (ไม่จากัด
จานวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรม อื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่
พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า
เป็นสาคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 ค่า ลงทะเบี ยน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) เข้า ประเทศเกาหลี 1 ครั้ ง ทางบริ ษั ท
ดาเนินการลงทะเบียนให้ กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน ทางบริษัทขอหักค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น กรณีจ่ายค่า
ตั๋วแล้ว
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด
มินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

ค่า

× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีสาหรับคนไทย กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทาง
เกาหลี ไ ด้ประกาศยกเว้น การยื่น วีซ่า เข้า ประเทศให้กับคนไทยสาหรับผู้ที่ประสงค์พานักระยะสั้น ในประเทศ
เวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีสาหรับชาวต่างชาติ
× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้าหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกิน
ขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษีน้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
× ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

× ค่ า ใช้ จ่ า ยในการตรวจ RT-PCR ที่ ป ระเทศไทย เพื่ อ แสดงผลเมื่ อ เดิ น ทางถึ ง เกาหลี (เงื่ อ นไขอาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์)
× ค่าใช้จ่ายในการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกาหลี ราคาประมาณ 80,000 วอน (เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์)
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ทั้งนี้ ขอ
อนุญาติเก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบิน ในวันเช็คอิน)
เดินทางขึ้นต่า 25 ท่านต่อกรุ๊ป หากต่ากว่ากาหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทาง ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน :
 มัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูก ค้าทาการจองก่อนวันเดินทาง
ภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
 ส่วนที่เหลือ ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 หากไม่ชาระมัดจาตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 หากชาระไม่ครบตามจานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 เมื่อท่านชาระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ไ ด้
ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 หากชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสาเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 ส่งรายชื่อสารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ
เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ -นามสกุล
และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่า
2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง :


เนื่องจากยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน



ยกเลิกก่อนการเดิ น ทาง 15-29 วัน คืน เงิน 50%ของค่า ทัวร์ หรื อหักค่า ใช้จ่า ยตามจริ ง เช่น ค่า มัดจาตั๋ ว
เครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็นอื่นๆ



ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระแล้วทั้งหมด



หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่า
ทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบาย
ห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ



กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของ
แต่ละคณะ เป็นสาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ



กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาหรับการดาเนินการจองครั้งแรก ตามจานวนครั้งที่เปลี่ ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
รายการนี้เ ป็น เพียงข้อเสนอที่ต้ องได้ รั บการยืน ยัน จากบริ ษัทฯ อีกครั้ งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสาหรับผู้สูบบุหรี่ /
ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดิน
ทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง
ทั้ ง นี้ ก่ อ นคอนเฟิ ร์ ม ลางาน กรุ ณ าติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ เ ป็ น กรณี พิ เ ศษทุ ก ครั้ ง หากท่ า นลางานแล้ ว ไม่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋ว
กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสาคัญเท่านั้น สิ่งสาคัญ ท่านจาเป็นต้องมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น (กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบาง
ประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ)
กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ เช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่ อนการ
เดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก
เมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็นต้องชาระค่า
ห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไต้หวัน หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้
เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการ
บริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
สาหรับลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสาหรับ 3 ท่า น อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่
กับโรงแรมที่คณะนั้นๆพักว่ามีห้องรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจาเป็น
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายเพิ่ม (พักเดี่ยว) ตามจริง ยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่สามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตา
กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ
จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใด
หน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน
หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ
และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการ
กงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับ
แจ้ ง มาที่บริ ษัท เร็ ว ที่สุ ด เพื่อ ยืน ยั น การเปลี่ ยนแปลงข้ อมูล หนั งสือ เดิ น ทาง หากท่า นได้ ส่ง เอกสารมาที่บ ริ ษั ท
เรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออก
บัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดิน ทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและ
ขั้นตอนของแต่ละคณะ
เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ปอัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกั น และ สายการบินจะ
พยายามที่สุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้ห้องพักแบบห้องพักเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE)
จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน (ไม่ติดกันเสมอไป)
เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว **
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไ ด้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยิน ยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนเดินทางสู่ประเทศเกาหลี
1. Passport จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่า 2 หน้า
2. ผู้เดินทางเข้าประเทศเกาหลีจะต้องได้รับวัคซีน ครบโดสแล้ว อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง และเข็มล่าสุด
ที่ฉีดต้องไม่เกิน 6 เดือน หากเกิน 6 เดือน ต้องฉีดเข็มที่ 3
3. เด็กอายุต่ากว่า 12 ขวบ / ตั้งครรภ์ / ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ฉีดวัคซีน จะต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่
ฉีดวัคซีนครบ และต้องมี ผลตรวจเป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง ผลตรวจต้องเป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น

4. ผู้ที่หายจากโควิด-19 แล้ว ต้องมีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลจนถึงวัน
เดินทาง ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
5. เอกสารการฉีดวัคซีนครบโดส Vaccinated Certificate
6. ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทางบริษัทดาเนินการลงทะเบียน
ให้โดยต้องได้รับเอกสารจากลูกค้าดังนี้) ควรเผื่อเวลาในการพิจารณาอย่างน้อย 10-14 วัน
เอกสารในการลงทะเบียน
- หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ที่ยังไม่ประทับตรา 2
หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด แสกนภาพเป็น JPG หรือ JPEG เท่านั้น
- รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน แสกนภาพเป็น JPG หรือ JPEG
เท่านั้น
7. ต้องมีผลตรวจเป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง เพื่อแสดงผลตอนเช็คอิน ณ เค้าท์
เตอร์สายการบิน ผลตรวจต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หรือ ผลตรวจเป็นลบ แบบ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง
ก่อนการเดินทาง ผลตรวจต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
8. ลงทะเบียน Q CODE (ทางบริษัทดาเนินการลงทะเบียนให้โดยต้องได้รับเอกสารจากลูกค้าดังนี้)
เอกสารในการลงทะเบียน
- หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ที่ยังไม่ประทับตรา 2
หน้าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด แสกนภาพเป็น JPG หรือ JPEG เท่านั้น
- รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน แสกนภาพเป็น JPG หรือ JPEG
เท่านั้น
- ผลตรวจเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง (ผลตรวจต้องเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น)
9. ลงทะเบียนตรวจ PCR ที่เกาหลี (ทางบริษัทดาเนินการลงทะเบียนให้ โดยค่าตรวจไม่ได้รวมอยู่ในราคาทัวร์) ค่า
ตรวจประมาณ 80,000 วอน
10. ลงทะเบียน Thailand Pass หลังได้ได้รับการอนุมัติแล้ว จะได้รับ QR Code เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ (ทางบริษัท
ดาเนินการลงทะเบียนให้โดยต้องได้รับเอกสารจากลูกค้าดังนี้)
เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน
- สาเนาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
- เอกสารการฉีดวัคซีนครบโดส Vaccinated Certificate

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง
เอกสารที่ค วรเตรียมก่อนการเดิน ทางเจ้าหน้า ที่ตรวจคนเข้า เมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เ ฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1. หลักฐานการทางานประจาของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นาติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร
จดหมายรับรองการทางานภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน
2. กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการกรุณาเตรียมสาเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อท่านพร้อมเซ็นรับรองสาเนา
3. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนาเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สาหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตร
เครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนาติดตัว
ไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
4. กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และควรเดินทางกับ
ผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน (สาหรับผู้เดินทางที่ อายุไม่ถึง 18 ปีและไม่ได้
เดินทางกับบิดา มารดา ต้อง ขอจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย)
5. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนาพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนาติดตัวไปด้วย
6. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ
7. เมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลี ต้องทาการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกาหลี เมื่อตรวจเรียบร้อยแล้วจะนาท่านไป
รอผลตรวจที่โรงแรม ประมาณ 3-4 ชั่วโมง หากผลตรวจออกเป็นลบ จึงสามารถท่องเที่ยวได้ปกติ (ค่าตรวจไม่
รวมอยู่ในราคาทัวร์ ราคาประมาณ 80,000 วอน)
การเดินทางจากประเทศเกาหลีเข้าสู่ประเทศประเทศไทย
1. แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Code ต่อเจ้าหน้าที่สนามบิน
ข้อมูลในการลงทะเบียน K-ETA
**กรุณากรอกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น**
กรูณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกข้อ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯไม่สามารถลงทะเบียนให้ท่านได้
1. ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้าพาสปอร์ต)........................................................................................................
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. สถานภาพ โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
4. วัน/เดือน/ปีเกิด.................................................................................................................................
5. เลขบัตรประชาชน..............................................................................................................................
6. เลขพาสปอร์ต......................................วันที่ออก..............................วันหมดอายุ...................................
7. เบอร์โทรศัพท์..................................................................................................................................
8. E-mail............................................................................................................................................
9. อาชีพ
พนักงานบริษัท
เจ้าของกิจการ
นักเรียน/นักศึกษา
ว่างงาน
10. ชื่อสถานที่ทางาน (กรุณาระบุตาแหน่งงาน)/สถานศึกษา ..........................................................................
11. ที่อยูส่ ถานที่ทางาน/สถานศึกษา.........................................................................................................
12. เบอร์โทรสถานที่ทางาน/สถานศึกษา...................................................................................................

13. รายได้ต่อเดือน................................................................................................................................
14. ท่านเคยเดินทางไปประเทศเกาหลีหรือไม่
ไม่เคย
เคย จานวนครั้ง................... จุดประสงค์ในการเดินทาง....................................................................
15. ท่านเคยเดินทางไปประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศเกาหลีหรือไม่
ไม่เคย
เคย จานวนครั้ง................... จุดประสงค์ในการเดินทาง....................................................................
กรุณากรอกข้อมูลที่เป็นความจริงเท่านั้น หากท่านให้ข้อมูลเท็จทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

การลงทะเบียน K-ETA เป็นส่วนนิ่งในการคัดกรองคนเข้า - ออกเกาหลีเท่านั้น
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจจะมีการคัดกรองอีกครั้ง การลงทะเบียน K-ETA ไม่ได้เป็นการการันดีว่าจะต้องผ่านด่าน หาก
ไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ไม่สามารถยกร้องเงินคืนได้ทุกกรณี
เอกสารในการลงทะเบียน
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ที่ยังไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้น
ไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด แสกนภาพเป็น JPG หรือ JPEG เท่านั้น
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน แสกนภาพเป็น JPG หรือ JPEGเท่านั้น

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ




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

