
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 23398 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่ตรวจสอบ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรมการเดนิทาง 4 วนั 2 คนื 

DAY1 : สนามบนิสุวรรณภมู ิ

DAY 2 : คลองชองกเยชอน – ตลาดควงัจงั สตรทีฟูด๊ - ถนนอลิจโิร หรอืฮพิจโิร 

DAY 3 : SEOUL CITY BUS TOUR (นมัซาน ทงแดมนุ พระราชวงั) - ชอ็ปปิง้ยา่นเมยีงดง 

DAY 4: - รา้นซือ้ของฝากเกาหล ี– LOTTE DUTY FREE - ชอ็ปปิง้ยา่นฮงแด  

 

 

21.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้น 
ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน สายการบิน JEJU AIR (7C) หน้าเคาน์เตอร์
เช็คอิน …. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข ......  โดยมีเจ้าหน้าที่จาก  บริษัทฯคอยให้การ
ต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร      
 

**สายการบิน JEJU AIR หรือเทียบเท่า  น้ำหนักกระเป๋า 15 กก./ท่าน/1ชิ้น (พิเศษขากลับน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.)** 
                01.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ 7C2204 

        (ขอสงวนสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลง เส้นทางบิน สายการบินได้ตามความเหมาะสมในระดับเทียบเท่า ) 
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่อง
ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ป ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่น่ังอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและ
ไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง      พบกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูิ-ออกเดนิทางจากสนามบนิสวุรรณภมูิ 



 

 

 

 

08.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน เป็นสนามบินที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย 
และได้รับมาตรฐานระดับโลก ท่านจะต้องผ่านด่านควบคุมโรค และด่านตรวจคนเข้าเมือง 
หลังจากนั้นออกมาพบกับมัคคุเทศก์นำเท่ียวยังจุดนัดพบ เพ่ือออกเดินทางท่องเที่ยว(เวลา
ท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

 

เมื่อผ่านเข้าประเทศเกาหลี แล้วนำท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตามนโยบาย และกฏ
ระเบียบการเข้าประเทศ ที่สนามบินนานาชาติอินชอน หลังจากนั้นพาท่าน    เชคอินเข้า
โรงแรมที่พักเพื่อรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง (ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณท่านละ 80,000 วอน) 

 

อาหารกลางวัน :พาท่านรับประทานอาหารกลางวันเมนูหมูย่างเกาหลี ที่ร้าน Myeong 
Ryun Jinsagalbi เป็นร้านที่โด่งดังระดับตำนาน มีเฟรนไชส์ หมูคัลบี หมักซอส อร่อย 
รสชาติกลมกล่อม พร้อมเครื่องเคียง กิมจิ ผักสด เติมไม่อั้น อิ่มจุใจแน่นอน 

 

พาท่านเดินเล่น "คลองชองกเยชอน" ห่างจากโรงแรมที่พัก 200 เมตร เป็นคลองที่มีมาตั้งแต่
สมัยโบราณตั้งแต่ยุคของราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 11 
กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล เดิมท่ีนั้นน้ำในคลองจะคล้ายกับคลองแสนแสบที่บ้านเรา คือ
มีน้ำเสียและขยะถูกทิ้งลงคลองจากบ้านเรือนและชุมชนที่มาอาศัยอยู่ริมคลอง ได้รับการ
บูรณะขึ้นใหม่ในปี 2003 ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณะคลองชองกเยชอนให้มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม โดยมีการรื้อทางยกระดับออก และเวนคืนที่ดินแหล่งชุมชนที่อยู่ติดกับคลองแห่งนี้ 
จนทำให้กลายเป็นคลองที่มีภูมิทัศน์รอบๆที่ร่มรื่นและสวยงาม น้ำที่เคยเน่าเสียก็กลับมาใน
สะอาด กลายเป็นแหล่งเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ คนเกาหลีนิยมมาออกกำลังกาย ปั่น
จักรยาน และเดินเล่นเลียบคลองเป็นประจำ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง      สนามบนิอนิชอน-ศนูยต์รวจ PCR-TEST ทีส่นามบนินานาชาตอินิชอน- 
                                       คลองชองกเยชอน-ตลาดควงัจงั สตรทีฟูด๊-ถนนอลิจิโร หรอืฮพิจโิร 



พาท่านมาเดินจากโรงแรมเลียบคลองชองกเยชอน ประมาณ5-10นาที ไปตลาด "ควงัจงั" ที่รวมอาหารสไตล์ท้องถิ่นของคน
เกาหลีเอาไว้ ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมการรับประทานอาหารฉบับคนเกาหลีที่แท้จริง มีอาหารให้เลือกมากมาย 

แป้งทอดพินแดต๊อก ต๊อกบกกี ซุนแด ขาหมู คิมบับ ตั๊กพัล จับเช น้ำข้าวเย็นๆ นั่งทาน
แบบโลคอล และราคาย่อมเยาว์มากๆ 

พาท่านเดินไปหาร้านนั่ง รับประทานมื้อเย็นแบบอิสระ  ที่ย่านแฮงค์เอ้าสุดฮิพใหม่ของกรุง
โซล ถนนอลิจโิร ที่วัยรุ่นเรียกกันว่า "ฮิพจิโร" ย่านนี้คือถนนเก่าแก่ที่เม่ือก่อนเป็นย่านขาย
หมึกพิมพ์ งานพิมพ์ต่างๆ แต่ถูกนำมาปรับเปลี่ยนเป็นคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านนั่งดื่ม ไม่มี
การรีโนเวท ใช้ร้านเดิมๆ ตกแต่งแนววินเทจ แนวฮิพเตอร์ ทำให้เป็นจุดศูนย์รวมทั้งวัยรุ่น 
วัยทำงาน มาพบปะ สังสรรค์กันมากมาย เมนูข้ึนชื่อย่านนี้ รถด่วนผัดเผ็ด ไก่ทอดชิกแม้ก 
ไก่ย่างกะทะร้อน อาหารเกาหลีท้องถิ่น และมีให้เลือกนั่งแบบมากมายจริงๆ 

ที่พกั โรงแรม Travelodge Myeongdong Euljiro  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

  

 

 

 
 

พาท่านเดินไปขึ้นรถบสั 2 ชัน้ เทีย่วชมเมอืงหลวงกรงุโซล ป้ายแรก จตุรัสควังฮวามุน รถบัสนี้เป็นบัสที่ทำมาเป็นพิเศษ ซึ่งชั้น2
จะเปิดหลังคาเพ่ือให้ท่านได้ชมวิวแบบชัดเจน และจะแล่นผ่านสถานท่ีสวยๆ เด่นๆของกรุงโซล สำหรับรถบัสที่เราจะพาท่านนั่ง
เป็น Downtown Palace Namsan Route จะวิ่งเส้นทางเป็นวงกลมจอดทั้งหมด 15ป้าย และเราสามารถลง  ท่องเที่ยวได้ทุก
ป้าย รถจะวิ่งทุกๆ1ชั่วโมง แค่แสดงตั๋วก็ขึ้นได้ทุกป้ายเลย เส้นทางว่ิงดังนี้  

1. Gwanghwamun (จตุรัสควังฮวามุน)           

 2. Myeongdong (ถนนช้อปป้ิงเมียงดง)  

3. Namsan Hanok Village (หมู่บ้านวัฒนธรรมฮัน-อก)       

4. Ambassador Hotel  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง    SEOUL CITY BUS TOUR (นมัซาน ทงแดมนุ พระราชวงั)-ชอ็ปปิง้ยา่นเมยีงดง 
 



5. Shilla Hotel  

6.  (หอคอย โซลทาวเวอร์)  

7. Hyatt Hotel  

 8. Dongdaemun (ย่านแฟชั่น ทงแดมุน)  

9. Daehakro  

10. Changgyeonggung (พระราชวังชางเคียงกุง)  

11. Changdeokgung (พระราชวังชางดอกกุง)  

12. Insa-Dong (ถนนสายศิลป์วัฒนธรรมอินซาดง)  

13. Gyeongbokgung (พระราชวังเคียงบกกุง)  

14.  Cheongwadae (ทำเนียบประธานาธิดี Blue House)  

15. Sejong Center (รูปปั้นกษัตรเซจงมหาราช)  

 

**จุดเริ่มต้น เริ่มคันแรก 9.30 รอบสุดท้ายออก 16.30 สิ่งอำนวยความสะดวกบนรถ  

มีบรรยายให้เลือกถึง 12 ภาษา ทุกเบาะที่นั่งมีช่องเสียบ USB** 

 

 

 พาท่านเดินไปยังแหล่งช้อปใจกลางกรุงโซล "เมยีงดง" (Myeong-Dong) แหล่งช้
อปปิ้งอันดับต้นๆที่ขาช้อปแหลกทั้งหลายรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะย่านน้ีถือเป็น
ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของหนุ่มสาวชาวโสมเลยก็ว่าได้ หากอยากดูเทรนด์การ
แต่งตัว เครื่องสำอางค์แบรนด์เกาหลี ของกิ้ฟช้อป รองเท้า แฟชั่น จะชมเหล่าสาว
หน้าเด้ง หรือจะมองหนุ่มหน้าใส มาที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ค่ะ ถ้าจะให้เปรียบก็
คล้ายๆกับย่านสยามของบ้านเรานั่นเอง รวมถึงอาหารสตรีทฟูดส์ ก็รวมตัวอยู่ที่นี่

เช่นกัน และท่านสามารถเดินเล่นอิสระ ฟรีไทม์ ไม่จำกัดเวลา เพราะสามารถเดินกลับโรงแรมที่พักได้เองเลย สะดวกสบายมากๆ 

อิสระ: อาหารกลางวัน  / อาหารเย็น 

ที่พกั โรงแรม Travelodge Myeongdong Euljiro  หรอืเทยีบเทา่ 



 
 

อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  

 เดินทางสู่  ช็อปปิง้ เซ็นเตอร์    พาท่านซื้อ ของฝาก เครื่องสำอางค์เกาหลี เช่น Pinekiss 
Celling App สมุนไพรต่างๆ โสมเกาหลี น้ำมันสนเข็มแดง ฮ้อตเก้นามู ของขึ้นชื่อประจำ
ประเทศเกาหลี ภายในจะมีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ขนมช้อคโกแลต สาหร่ายรสชาติต่างๆ 
วุ้นเส้น เครื่องปรุงอาหารเกาหลี เครื่องครัวเกาหลี ตุ๊กตา ของที่ระลึก ราคาถูกพร้อมบริการ
แพคลัง 

พาท่านช้อปปี้งสินค้าปลอดภาษี ที่ห้าง Lotte Duty Free ที่นี่มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อป
มากมาย ไม่ว่าจะเครื่องสำอางคเ์กาหลี หรือต่างประเทศ เช่น Sulwhasoo Whoo 
Innisfree 3CE Lancome Dior Estee น้ำหอมนับร้อยๆยี่ห้อ กระเป๋า แฟชั่นเกาหลี MCM 
StreghtAngel แว่นตาเกาหลี Gentle Monster นาฬิกาแบรนด์เนมต่างๆ TAG Rolex และ
สินค้าแบรนด์เนม Chanel Louis Vitton Gucci Balenciaga ราคาถูกๆอีกมากมาย 

นำทุกท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด (Hongdae) เป็นแหล่งรวมวัยรุ่น เพราะอยู่
ใกล้มหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik University) ร้านค้าในย่านนี้ก็จะออกแนว
วัยรุ่น ราคาไม่แพง จ าพวกเครื่องส าอางแบรนด์ช้ันน าของเกาหลี เช่น 
Etude, Nature Republic, It’s’ Skin และเสื้อผ้าแฟชั่นสวยทันสมัยให้ช้อป
ตลอดข้างทาง และย่านน้ียังมีอาหาร           อิสระ: อาหารกลางวัน   

 

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

20.05 น. นำท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินท่ี 7C2203   

00.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

วนัทีส่ีข่องการเดนิทาง     รา้นซือ้ของฝากเกาหล-ีLOTTE DUTY FREE-ชอ็ปปิง้ยา่นฮงแด-สนามบนิสวุรรณภมู ิ



 

ราคาโปรโมชั่น มีจำนวนจำกัด ถ้ามีการเปลี่ยนจะทำการแจ้งกลับอีกครับ 

ขอ้กำหนดและเงือ่นไข 

1. การสำรองทีน่ัง่  
• แพคเกจนีส้ามารถออกเดินทางตัง้ 6 ท่านขึ้นไป 
• การลงทะเบียน K-ETA ผูเ้ดินทางสามารถทำได้เอง หรอืให้ทางบริษัทดำเนินการให้คิดค่าบริการรวมค่าสมัคร 500 บาท(กรณจีองทัวร์

กับเราเท่านั้น) 
  
การชำระเงนิ : 

• ชำระมัดจำ 50% และชำระส่วนที่เหลอืก่อนเดินทางขั้นต่ำ 15 วัน 
• หากท่านให้บริษัททะเบียนK-ETA ให ้กรุณาจองล่วงหน้าขั้นต่ำ15วัน และต้องมดัจำ 50%  (ผลอนมุตั ิชำระสว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทาง 

15วนั หรอืชำระทนัท ี/ ผลไมอ่นมุตั ิคนืมดัจำและหกัคา่ลงทะเบยีน(500บาท) +คา่ดำเนนิการ (1,000บาท) **** กรณีลูกค้าจอง
กระชั้นชิด (7-10วัน) บริษัทจำเป็นตอ้งออกตั๋วเพือ่ป้องกันที่นั่งหลุด ถ้าผลK-ETAไม่อนุมตัิ คืนมัดจำและหักค่าลงทะเบียน(500บาท)+
ค่าจองตั๋ว(5,000บาท) 

• หากจองทัวร์กอ่นเดินทางน้อยกว่า 7วัน ชำระเต็มเท่าน้ัน 
• กรณีมัดจำ และไมช่ำระส่วนที่เหลือถอืว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนเงินได้ทกุกรณี 

การบรกิารตามนโยบายควบคมุโรคทีบ่รษิทัจดัการให ้: 
• ลงทะเบียน K-ETA เราเป็นตัวแทนลงทะเบียนตามข้อมูลที่ท่านให้มา หากไม่ผ่านหรือไม่ไดร้ับการอนุมตัิ ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินและ

ค่าบริการได้ หรอืหากท่านเข้าเกาหลแีล้ว ไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมอืง ก็ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินได้เช่นกัน ***ค่าสมัครและบรกิาร 
1,500 บาท 

• การลงทะเบียน Q-Code ยกเว้นการกักตัว ท่านตอ้งแสดงเอกสารภาษาอังกฤษทีเ่ชือ่ถือได ้เช่น วัคซีนพาสปอร์ต และได้รับวัคซีนขั้น
ตำ่เข็ม2 ไม่เกิน 180วัน (ยกเว้น Johnson เข็ม1ไม่เกิน 180วัน) หากเป็นเข็มบูสเตอร์ ต้องก่อนเดินทาง 14วัน ***ไม่มีค่าใช้จ่าย 

อตัราคา่บรกิาร 

พีเรยีตเดินทาง (4 วัน 2 คนื) 
ราคาโปรโมชั่น 

(มจีำนวนจำกดั) 
ราคาปกต ิ พกัเดีย่วเพิ่ม 

มิถุนายน : 23-26  / 29 – 2 ก.ค.  15,999 18,999 

5,000.- 

มิถุนายน : 30 – 3 ก.ค. 
กรกฎาคม : 6-9  

16,999 19,999 

กรกฎาคม : 7-10  17,999 20,999 

กรกฎาคม : 13-16 / 14-17 19,999 22,999 

ทารก (อายไุม่เกนิ 2 ป)ี = 6,000.-       
ราคาทัวรไ์มร่วมตั๋วเครือ่งบนิ =6,000.- 



• การลงทะเบียนตรวจ Covid RT-PCR ที่สนามบินอินชอน ***ท่านตอ้งชำระเองตอนตรวจ ราคา 80,000-120,000 วอน 
• การลงทะเบียน Thailand Pass เพือ่กลับเข้าประเทศไทย ท่านตอ้งมีเอกสารรับรองการฉดีวัคซีน 

หมายเหต ุ: 
• ท่านต้องยื่นผลตรวจโควิด RT-PCR ก่อนขึ้นเครือ่ง 48ชั่วโมง กรณผีลเปน็บวก หรือติดโควิด สามารถย้ายวันเดินทางเฉพาะท่านที่

ติดโควิดมีเอกสารจากทางโรงพยาบาล หักค่าใช้จ่ายตามจรงิ หรือหากยกเลิกสามารถรีฟันคืนได้เฉพาะค่าตั๋วตามกฏสายการบิน
เท่านั้น 

• ท่านอื่นในคณะหากต้องการยกเลิก หรือย้ายวันจะต้องมีค่าใช้จ่ายตามเงือ่นไขปกติ 
• ราคาน้ีสำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น หากเป็นต่างชาติมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 3,000 บาท และต้องทำตามเงือ่นไขการเข้าประเทศเกาหลีใต้ 

2. การยกเลกิการเดนิทาง 
• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 30 วัน กอ่นวันเดินทาง Refund ได ้100% ของยอดที่ชำระแล้ว 
• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 15 วัน กอ่นวันเดินทาง Refund ได ้50% ของยอดทีช่ำระแล้ว 
• ยกเลิกการจองน้อยกว่า 15 วัน กอ่นวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได ้
• ยกเลิกจากเหตุสดุวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้แต่หกัค่าใช้จ่ายตามจริง ๆ 
• ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเว้นท์ต่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ทุกกรณ ี
• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนชือ่/Refund ได้ทกุกรณ ี 

ราคานีร้วม 
• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับพรอ้มคณะ (สายการบิน LOW COST) 
• ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่ม ี
• ค่าอาหารมื้อเช้าท่ีโรงแรม และ หมูย่างเกาหลี ทีร่้าน Myeong Ryun Jinsagalbi (หรอืเทียบเท่า) 
• ค่า Ticket Seoul City Self Tour  (วันเดินทางอิสระ / เดินทางนอกเหนอืจากโปรแกรมทัวร์) 
• ค่าท่ีพักระดับมาตรฐาน จำนวนคืนตามระบุในโปรแกรม (1ห้องพกั2-3ท่าน) TRAVEL LODGE หรอืเทียบเท่า 
• ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น  (**ขากลับ 20 กก./1 ชิน้ เท่าน้ัน**) 
• ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไมบ่ินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์) 
• ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

ราคานีไ้มร่วม 
• ค่าลงทะเบียน K-ETA   
• ค่าตรวจ PCR ทีส่นามบินอินชอน และที่อื่นๆ (ทุกที ่หากม)ี 
• ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ตอ่ท่านตลอดทริป 
• ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอรต์ ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่านั้น) 
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินกำหนด 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรดี, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนอืรายการทัวร์ 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
• ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 
• กรณีท่านติดโควิทที่เกาหลตี้องเสียคา่ใช้จ่ายส่วนตัวด้วยตัวเอง 

 



1. การผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง 
• หากผู้เดนิทางไม่ผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณ ี
• หากผู้เดนิทางไม่ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอำนาจใดๆ หรือส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ผูเ้ดินทางตอ้งจดัการเอกสาร

ส่วนตัว เที่ยวบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด 
หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่ม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ  

ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งถกูกกัตวัและสง่ตวักลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเปน็ผูช้ำระเองทัง้หมด 
 
2. หมายเหต ุ
กรณุาอา่นและทำความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นลา่งโดยละเอยีดกอ่นทำการจองทกุครัง้ 

1. หนังสอืเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดอืนทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ 
อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund ค่าทัวรไ์ด้) 

2. บริษัทมีสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว ได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถงึ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสำคัญ 

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ 

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตัิเหตุทีเ่กิดจาก ความประมาทของ

ตัวนักท่องเที่ยวเอง ี
6. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะทั้งขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตุใดๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน/ชื่อ 

หรือยกเลิกคืนเงินได ้
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัย

ธรรมชาติ และโรคระบาด หรอืกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

8. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัท หากไม่มั่นใจ กรุณาตดิตอ่เจ้าหน้าที่กอ่นเพือ่ยืนยันเวลา และ
การเปลี่ยนแปลงจากเหตสุุดวิสัยดงัขอ้ด้านบน ก็อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ เช่นกัน ไม่สามารถนำมาเรียกร้องคืนได้ทุก
กรณ ี

9. ขอสงวนสิทธิห์้องพกัสำหรับผู้ที่ไม่เดนิทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ผูอ้ื่นใช้สิทธิ์แทนได้ทุกกรณ ี
10. ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบรษิัทไม่สามารถการันต ีทำได้เพียงรีเควสใหไ้ด้เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับ

ทางโรงแรมเป็นผู้จดัการให ้
11. มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของ

บริษัทฯกำกับเท่านั้น 
12. ทางคณะทัวร์ไม่มีอำนาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครือ่งลง

ประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้าในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ตอ้ง
รับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกับคณะด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรยีกร้องค่าใช้จ่าย หรือรฟีันค่าทัวร์/ค่าอาหารที่ไม่ได้เข้าร่วมกับ
ทางทัวร์ทุกกรณ ี

13. หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตวัจากคณะทัวร์ท่องเที่ยว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทต่อวนั เพื่อรักษาตั๋วขากลับ มิ
เช่นนั้นถอืว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถเรียกรอ้งคืนได้ภายหลงั 

14. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ไม่เข้าร้านค้าตามท่ีโปรแกรมกำหนด ตอ้งยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื่อความเป็นระบบ 
และถูกตอ้งตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ท่านได้ซื้อมา 



15. ถ้าลูกค้าติดโควิทที่เกาหลี จะไม่สามารถรีฟันค่าทัวร์ได้ทุกกรณี (และท่านต้องชำระค่ากักตัว/ค่าโรงพยาบาลเองทัง้หมด) 
 

เมือ่ทา่นตกลงจองชำระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้นิยอม 
และยอมรบัในขอ้กำหนด เงือ่นไข และขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 


