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- รวมค่าบริการลงทะเบียน K-ETA, ลงทะเบียนขอ QR CODE ยกเว้นกักตัว และ Thailand Pass
- ชมสะพานแขวนมาจังโฮซู ยาวทีส่ ุดของเกาหลี
- ชมจุดไฮไลท์สุดฮิต เกาะนามิ, โซลทาวเวอร์, สวนลอยฟ้ า Seoullo7017 และสวนสนุ กเอเวอร์
แลนด์
- ช้อปปิ้ งสุดมันส์ ย่านฮงแด และเมียงดง จุใจกับหลากหลายเมนู เกาหลี ต้นตํารับ
วันแรก
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
20.00 น.
คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผู้โดยสารขาออก ชั้น 4
เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินโคเรียนแอร์ Korean Air (KE) เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯคอยให้
การต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์
เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้ อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้ อม ณ ประตูข้ นึ
เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที เนือ่ งจากตัว๋ เครือ่ งบินของคณะเป็ นตัว๋ กรุป๊ ระบบ
Random ไม่สามารถล็อกทีน่ งได้
ั ่ ทีน่ งอาจจะไม่
ั่
ได้นงติ
ั ่ ดกันและไม่สามารถเลือกช่วงทีน่ งั ่
บนเครือ่ งบินได้ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงือ่ นไขสายการบิน
22.35 น.

ออกเดินทางบินลัดฟ้ าสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดย สายการบินโคเรียนแอร์
(Korean Air) เทีย่ วบินที่ KE658 ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที มีบริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันทีส่ อง

สนามบินอิ นชอน เกาหลีใ ต้-โซล-โซลทาวเวอร์-สวนลอยฟ้ า Seoullo7017-ช้อปปิ้ ง
ย่านฮงแด
เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอน
การตรวจคนเข้ าเมือง, จุดคัดกรองและรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว นําท่านเข้ าตรวจ RT-PCR
COVID-19 ตามกฎข้ อบังคับของประเทศเกาหลีใต้

06.05 น.
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กฎข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้จะต้องทําการการตรวจ RT-PCR เมือ่
เดินทางมาถึง มีค่าใช้จ่ายท่านละ 80,000 วอน ซึ่งไม่รวมในค่าทัวร์ ขั้นตอนนี้ จะใช้เวลา
รอผลตรวจประมาณ 3 – 4 ชัว่ โมง ในช่วงทีร่ อผลทางบริษทั ฯจะนําท่านเข้าเช็คอินเข้า
โรงแรมทีพ่ กั หลังจากผลตรวจออกจะนําท่านออกเดินทางท่องเทีย่ วตามรายการ *อาจมี
การเปลีย่ นแปลงตามกฎข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศ*

กลางวัน

จากนั้นนําท่านเดินทางเข้ าสู่ กรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้ นําท่านเช็คอินเข้ าโรงแรมที่พัก
บริการอาหารกลางวัน

เย็น
ทีพ่ กั

จากนั้นนําท่านสู่ โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล
เป็ นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ นับเป็ นอีกสถานที่สดุ แสนโรแมนติ
กแห่ งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ ควรพลาด ถือเป็ นไฮไลท์สาํ คัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคน
จะต้ องมาเลยทีเดียว นอกจากนี้ ยังมีอีกจุดเป็ นไฮไลท์สาํ คัญที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้ องมา
แวะชมสถานที่คล้ องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่า คู่รักที่มาคล้ องกุญแจ
ที่น่ีจะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวร์น้ ีไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟต์** จากนั้น
นําท่านชม สวนลอยฟ้ า Seoullo 7017 หรือ สวนลอยฟ้ า เกาหลี ได้ เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2017 สวนลอยฟ้ านี้เกิดจากการนําทางยกระดับเสื่อมสภาพมาปรับปรุง
ทัศนียภาพ เปลี่ยนทางเดินรถให้ กลายเป็ นทางเดินสําหรับผู้คน และตกแต่งเป็ นสวนลอยฟ้ า
ใจกลางกรุงที่ล้อมรอบด้ วยพื้นที่สีเขียว ทําให้ กรุงโซลกลายเป็ นเมืองน่ าอยู่ย่ิงขึ้น จากนั้นนํา
ท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด ย่ านช้ อปปิ้ งบริเวณด้ านหน้ าของมหาวิทยาลัยฮงอิก ไม่ว่าจะเป็ น
อาหารเลิศรส สินค้ าแฟชั่นนานาชนิดสินค้ าแปลกใหม่ ท่ีน่าสนใจ ก็สามารถหาซื้อได้ ท่ีน่ีใน
ขณะเดียวกันที่น่ียังเป็ นศูนย์รวมวัฒนธรรมวัยรุ่นแหล่ งรวมตัวของศิลปิ นและนักแสดงข้ าง
ถนน อีกมากมาย
บริการอาหารเย็น
Ibis Ambassador Seoul Insadong, เมืองโซล หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม
เช้า

สะพานแขวนมาจังโฮซู –เกาะนามิ-สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์-โซล
บริการอาหารเช้า

บ่าย
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กลางวัน
บ่าย

เย็น
ทีพ่ กั
วันทีส่ ี่
เช้า
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นําท่านเดินทางสู่เมืองพาจู นําท่านชม สะพานแขวนมาจังโฮซู (Majang Lake Suspension
Bridge) สะพานแขวนแห่งนี้เป็ นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองพาจู ที่เพิ่งเปิ ดตัวไปเมื่อเดือน
มีนาคม 2018 ที่ผ่านมา นอกจากจะเป็ นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในเกาหลี ภายในพื้นที่กว่า
200,000 ตารางเมตรของทะเลสาบมาจัง จะพบกับหอคอยตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้ า ก่อนจะ
ถึงตัวสะพานจะมีร้านกาแฟไว้ คอยบริการสําหรับนักท่องเที่ยวที่อยากนั่งจิบกาแฟ รับลมเย็นๆ
ที่โชยมาจากทะเลสาบจากนั้นนําท่านเดินทางสูเ๋ มืองชุนชอน นําท่านชม เกาะนามิ เกาะอันโด่ง
ดังจากภาพยนตร์และซีรีส์ท้งั ของไทยและเกาหลี เกาะนามิเกิดขึ้นจากผลของการกั้นนํา้ เพื่อ
สร้ างเขื่อน มีพ้ ืนที่ประมาณ 270ไร่ มีลักษณะเป็ นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว บรรยากาศร่ มรื่น
สบายๆ เหมาะกับ การพั กผ่ อนเที่ยวเล่ นในแต่ ละฤดู บ รรยากาศบนเกาะก็จ ะแตกต่ า งกัน
ออกไป
บริการอาหารกลางวัน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองยงอิน นําท่านเข้ าชม สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND
THEME PARK) สวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ท่สี ดุ ของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ ท่าน
ได้ อสิ ระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่น่ีท่านจะพบ
เจ้ าป่ าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้ อย่างเป็ นสุข ชมความน่ารักของหมีท่สี ามารถสื่อสาร
กับคนขับรถได้ เป็ นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น รถไฟเหาะ
รางไม้ (T-Express) รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin)
เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus Adventure) หรือเดินชม สวนดอกไม้ ส่ฤี ดู (Four Season Garden)
ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุด์ อกไม้ ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ข้ นึ อยู่
กับสภาพอากาศ)ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆที่จัดตามตารางประจําวัน เลือกชมและเลือก
ซื้อช้ อบปิ้ งในร้ านค้ าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย จากนั้นนําท่านเดินทางกลุบเข้ าสู่กรุงโซล
บริการอาหารเย็น
Ibis Ambassador Seoul Insadong, เมืองโซล หรือเทียบเท่า
พระราชวังเคียงบกกุง–หมู่บา้ นฮันอก-ศู นย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับศูนย์ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสําอางค์-ร้านค้าปลอดภาษี-คลองชองเกชอน-ช้อปปิ้ งเมียงดง
บริการอาหารเช้า
นําท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) พระราชวังแห่งแรก
ของราชวงศ์โชซอน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล ด้ วยฉากหลังของพระราชวังนั้นเป็ นเขาพูกกั ซาน
ทําให้ ดูย่งิ ใหญ่อลังการเป็ นอย่างมาก เมื่อเทียบกับพระราชวังอื่นๆ จะมีขนาดใหญ่ท่สี ดุ ใน

บรรดาพระราชวังโบราณทั้งหมด 5 แห่งที่ยังคงรักษาไว้ เดิมมีตาํ หนักอาคารมากถึง 200
อาคาร ในปัจจุบันได้ รับการบูรณะแล้ วเหลือเพียง 10 ตําหนัก นอกจากนี้ภายในบริเวณของ
พระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ พระที่น่ังคึนจองวอง และ ศาลาเคียงฮเวรู ซึ่ง
ตั้งอยู่ภายในบริเวณสระนํา้ และมีทศั นียภาพที่สวยงามมาก หมายเหตุ : กรณีทีพ่ ระราชวัง
ไม่เปิ ดทําการ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายกาทดแทนเป็ นการเข้าชมพระราชวังอื่น
แทน*** จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นฮันอก หมู่บ้านโบราณอายุกว่า 100 ปี รูปแบบ
บ้ านแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮันอก (บ้ านโบราณเกาหลี) กําแพงผังบ้ านที่ก่อด้ วยอิฐ
บล็อคสีนาํ้ ตาลแดง เป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี แม้ ว่าจะอยู่ท่ามกลางกรุงโซลอันคับคั่ง
หมู่บ้านแห่งนี้กย็ ังคงรักษาอาคารบ้ านเรือนในสมัยโบราณ ให้ มีกลิ่นอายของเกาหลียุคเก่า
ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลังที่มีมาตั้งแต่สมัยโชซอน จากนั้น
นําท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSENG CENTER) สมุนไพรโสมขึ้นที่ช่ือว่าเป็ น
ราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกนํามาใช้ เพื่อสุขภาพจากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง เป็ นเวลานานา
กว่า 2,000 ปี ในตํารายาแผนระบุว่า โสมเป็ นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ แก่ระบบ
ย่อยอาหาร ปอด ช่วยทําให้ จิตใจสงบ มีสรรพคุณทางการแพทย์คือช่วยบํารุงหัวใจ ป้ องกัน
โรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน

บ่าย

จากนั้ น นํา ท่ า นเดิ น ทางไปยั ง ศู น ย์ส มุ น ไพรบํ า รุ ง ตับ (HOKGENAMU) ต้ น ไม้ ช นิ ด นี้
เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับนํา้ ทะเล 50-800 เมตร
ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพื่อช่ วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับ
แข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้ างจากอาหาร และยา จากนั้น
นําท่านแวะชมสินค้ าเครื่องสําอางค์ช่ือดังราคาย่ อมเยา ณ ศู นย์ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางค์
(COSMETIC SHOP) จากนั้นนําท่านช้ อปปิ้ ง สินค้าปลอดภาษี (DUTY FREE) สินค้ าแบ
รนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสําอางค์กระเป๋ า, นํา้ หอม เครื่องสําอางแบรนด์
ชั้นดัง ต่างๆ อาทิ SULWHASOO , DKNY , SHISEIDO , DIOR และ กระเป๋ าแบรนด์ดัง
ต่ า งๆ อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL จากนั้ น นํา ท่ า นชม คลองชองเกชอน
คลองโบราณมีความยาวกว่า 11 กิโลเมตร ทอดผ่านกรุงโซลไปจนถึงแม่ นาํ้ ฮันที่ได้ รับการ
พัฒนาให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ อีกทั้งยังเป็ นสถานที่ถ่ายทําซีร่ีย์ช่ ือดังถือได้ ว่า
เป็ นต้ นแบบของการพัฒนาของเกาหลี จากนั้นนําท่านสู่แหล่งช้ อปปิ้ งชื่อดังที่สดุ ของเกาหลี
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ทีพ่ กั
วันทีห่ า้
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ทีพ่ กั
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ตลาดเมียงดง (MYEONG-DONG) ที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้ าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้ าแฟชั่น
เครื่องประดับ รองเท้ า เครื่องสําอางแบรนด์ดังมากมาย
อิสระอาหารเย็น เพือ่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย
Ibis Ambassador Seoul Insadong, เมืองโซล หรือเทียบเท่า
พิพิธภัณฑ์สาหร่ าย+สวนชุดฮันบก-ศู นย์น้ ํามันสนเข็ มแดง-โรงงานพลอยสี ม่วง-ร้าน
ละลายเงินวอน-อินชอน
บริการอาหารเช้า
จากนั้ น นํา ท่า นชม พิพิธ ภัณฑ์ส าหร่ ายเกาหลี ให้ ท่า นได้ ชมกรรมวิ ธีในการผลิ ตสาหร่ า ย
เกาหลีพร้ อมชิมสาหร่ ายแสนอร่ อย หรือจะซื้อเป็ นของฝากกลับบ้ านที่มีให้ ท่านได้ เลือกซื้อ
หลายรสชาด พิเศษ…บริการ ชุดประจํ าชาติฮนั บก ซึ่งเป็ นชุดประจําชาติของเกาหลี ให้ ท่าน
ถ่ายภาพสวยๆ แห่งความประทับใจ เก็บไว้ เป็ นที่ระลึก จากนั้นนําท่านชมสมุนไพรชื่อดังของ
เกาหลี นํ้ ามัน สนเข็ ม แดง (RED PINE) ผลิ ต จากใบสนเข็ม แดงในประเทศเกาหลี มี
สรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดระดับนํา้ ตาลในเส้ นเลือด ช่วยละลายไขมันใน
เส้ นเลือดหรือดีทอ็ กเลือดให้ สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ สะดวก ที่กาํ ลังได้ รับ
ความนิยมเป็ นอย่างมากทั้งในไทย และ เกาหลี
บริการอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางสู่ โรงงานเจี ยระไน พลอยอเมทิส (AMETHYST FACTOTORY) ประเทศ
เกาหลีใต้ เป็ นดินแดนของง พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีต้งั แต่สมี ่วงอ่อน
เย็นตา จนถึงสีม่วงเข้ ม (ม่วงไวน์) มีเสน่ห์เย้ ายวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมื่อมาทําเป็ น
แหวน จี้ ต่างหู และ สร้ อยข้ อมือ เป็ นหินที่มีพลังในการบําบัดทั้งด้ านร่างกายและจิตใจของผู้
สวมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็ นพลอยแห่งสุขภาพและนําโชค สามารถปกป้ องคุ้มครองผู้สวม
ใส่ได้ นําท่านเดินทางสู่เมืองอินชอน จากนั้นนําท่านแวะซื้อของฝากที่ ร้านละลายเงินวอน
สาหร่ า ย ขนมต่ า งๆ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องของโสมในรู ป แบบขนม ชาโสม ครี ม ล้ า งหน้ า โสม
เครื่องสําอางโสม รวมไปถึงกิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้ วย
ให้ ท่านได้ เลือกซื้อเป็ นของฝากอย่างจุใจ
อิสระอาหารเย็น เพือ่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย
Incheon Airtel Hotel, เมืองอินชอน หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก
เช้า
09.30 น.

สนามบินอินชอน-สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
นําท่านออกเดินทางสู่สนามบินอินชอน
ออกเดินทางบินลัดฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดย สายการบินโคเรียนแอร์ (Korean Air)
เทีย่ วบินที่ KE657 ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 45 นาที มีบริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง

13.15 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมด้ วยความประทับใจ
***********************************************
อัตราค่าบริการ
เกาหลี SUMMER PARADISE เทีย่ วฟิ น ช้อปสุดมันส์ 6 วัน 4 คืน-KE

กําหนดการเดินทาง
19-24 มิ.ย.65










ผูใ้ หญ่พกั ห้อง เด็กอายุไม่เกิน12ปี เด็กอายุไม่เกิน12ปี
ละ2-3ท่าน
เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง
32,990

31,990

30,990

ไม่รวมตัว๋
เครือ่ งบิน

พักเดีย่ ว

10,990

8,000

อัตราค่าบริการนี้ รวม
ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้ นทางและวันที่ระบุในรายการ
ค่าภาษีนาํ้ มันและภาษีสนามบิน (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
ค่านํา้ หนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
ค่านํา้ หนักสัมภาระโหลดใต้ เครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม
ค่ารถนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 4 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้ อง
เดี่ยว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ์)
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
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 ค่าประกันชีวติ กรณีอบุ ัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณีอบุ ัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 ค่ามัคคุเทศก์นาํ เที่ยว
 ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน K-ETA

-

-

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าบริการตรวจโควิด RT-PCR ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย 48 ชม. และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตาม
กฎข้ อบังคับการเดินทางเข้ าประเทศเกาหลีใต้
ค่าบริการตรวจโควิด RT-PCR เมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ 80,000 วอน ต่อท่าน และ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามกฎข้ อบังคับการเดินทางเข้ าประเทศเกาหลีใต้
ค่าแพ็คเกจ Test and Go สําหรับเดินทางกลับประเทศไทย และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามกฏข้ อบังคับการ
เดินทางเข้ าประเทศไทย
ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่น่ังบนรถนําเที่ยว
ค่าบริการโหลดกระเป๋ าส่วนเกิน 20 กก.
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส่งั เพิ่มเอง, ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัตภิ ยั ทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้ วง,
การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูเกี่ยวข้ องซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,800 บาท ต่อท่าน ชําระที่สนามบินวันเดินทาง
เงือ่ นไขการสํารองทีน่ งและการยกเลิ
ั่
ก

เงือ่ นไขการสํารองทีน่ งั ่
1.กรุณาทําการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้ อย 30 วันทําการหรือก่อนหน้ านั้น พร้ อมชําระมัดจําท่านละ
10,000 บาท โดยส่งเอกสารการลงทะเบียนเพื่อขอเอกสาร เข้ า-ออกประเทศดังนี้
1.1 เอกสารเพิ่มเติมสําหรับใช้ ลงทะเบียนขอ K-ETA, QR CODE ยกเว้ นการกักตัวที่เกาหลี และ Thailand
Pass
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- สําเนาหนังหนังสือเดินทางหน้ าแรกที่มีรปู ผู้เดินทาง (PASSPORT) ที่อายุใช้ งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6
เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้ าว่างสําหรับประทับตรา 2 หน้ า โดยแสกนเป็ นไฟล์รปู ภาพเท่านั้น ไม่
สามารถใช้ รปู ที่ถ่ายจากโทรศัพท์ได้
- รูปถ่ายสีหน้ าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากพื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน โดยส่งเป็ นไฟล์รปู เท่านั้น
1.2 เอกสารการลงทะเบียนขอ QR CODE ขอยกเว้ นการกักตัว
- เอกสารรับรองการได้ รับวัคซีน โดยต้ องได้ รับเข็มที่ 2 ไม่เกิน 180 วัน หากเป็ นเข็มที่ 3 บูสเตอร์ ต้ องไม่ต่าํ
กว่า 14 วัน
1.3 เอกสารการขอลงทะเบียน Thailand Pass
- เอกสารรับรองการได้ รับวัคซีน โดยต้ องได้ รับเข็มที่ 2 ไม่เกิน 180 วัน หากเป็ นเข็มที่ 3 บูสเตอร์ ต้ องไม่ต่าํ
กว่า 14 วัน
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้งั หมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อนไขการให้ บริการที่ได้ ระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี้ท้งั หมดนี้แล้ วเงื่อนไขการยกเลิก
4.เอกสารใบรับรองผลตรวจ RT-PCR สําหรับการใช้ ในวันเดินทางเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น ท่านจะต้ องตรวจ
ก่อนเดินทาง ไม่เกิน 48 ชั่วโมง
เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง
***เงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์เป็ นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก์***
- แจ้ งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้ แก่ ค่าธรรมเนียม
K-ETAและค่ าบริ การ 900 บาท, ค่ ามัดจําตั๋วเครื่องบิน 2,000 บาท (กรณีลงทะเบียน K-ETA
ผ่านแล้ วยกเลิก)
- แจ้ งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถึง 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ้นจริ ง ได้ แก่ ค่ าธรรมเนี ยม K-ETA, ค่ ามัดจําตั๋วเครื่องบิน, ค่ ามัดจํารถนําเที่ยว, ค่ ามัดจํา
โรงแรมที่พัก, ค่ามัดจําร้ านอาหาร, และ ค่าบริการ จํานวน 5,000 บาท
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- แจ้ งยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจํานวน
**ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
โดยไม่มีเงือ่ นไขใด ๆ ทั้งสิ้ น**
รบกวนอ่านทําความเข้าใจเงือ่ นไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน
1.

2.

3.

4.
5.

6.

เงือ่ นไขการให้บริการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทั้งนี้
ให้ ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้ อสรุปและข้ อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ ถอื เป็ นข้ อ
ยุติส้ นิ สุดสมบูรณ์ หากท่านได้ ชาํ ระเงินค่าบริการมาแล้ ว ถือว่าท่านได้ ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการ
ให้ บริการข้ ออื่นๆที่ได้ ระบุมาทั้งหมดนี้แล้ ว
บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้ วย
วัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้ าแรงงาน การค้ าประเวณี การค้ ามนุษย์ การขนส่งสินค้ าหนี
ภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้ าย และ อื่น ๆ ที่เข้ าข่ายผิด
กฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้ มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้ อง หรือ มีส่วนต้ องรับผิดชอบใด ๆ กับการ
กระทําดังกล่าวทั้งสิ้น
โปรแกรมทัวร์น้ ีจะสามารถออกเดินทางได้ ต้องมีจาํ นวนผู้เดินทางขั้นตํ่า 20 ท่านรวมในคณะตามที่
กําหนดไว้ เท่านั้น หากมีจาํ นวนผู้เดินทางรวมแล้ วน้ อยกว่าที่กาํ หนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง
กรณีท่ที างประเทศเกาหลีใต้ ระงับการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมในกรณี
ต้ องทําเรื่องยื่นขอวีซ่า
อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่องบินในปัจจุบนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีท่มี ีการขึ้นราคาค่าตัว๋ เครื่องบิน
ค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าธรรมเนียมนํา้ มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ ปรับขึ้นในช่วงใกล้ วันที่
คณะจะเดินทาง
เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชั่นบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษของเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินเช่าเหมาลํา
ทางบริษทั จะทําการออกบัตรโดยสารทันทีเมือ่ คณะมีจํานวนขั้นตํา่ 9 ท่าน ไม่สามารถเปลีย่ นแปลง
ชื่อผูเ้ ดินทาง และกําหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการเปลีย่ นแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
ตามทีส่ ายการบินกําหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลากําหนดการเดินทางของ
เที่ยวบิน ตามข้ อกําหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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7. บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,เที่ยวบิน,สายการบินและที่
นั่งบนรถนําเที่ยวตามความเหมาะสมให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ข้อจํากัดด้ านภูมอิ ากาศ, จํานวนที่น่ัง
ของชั้นประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและ
คํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าส่วนมากเป็ นสําคัญ
8. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้ บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่
สามารถเรียกร้ องขอคืนค่าบริการได้
9. ค่าบริการที่ท่านชําระกับทางบริษัทฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ ชาํ ระให้ กบั บริษัท
ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาํ ให้ ท่านไม่ได้ ท่องเที่ยวพร้ อม
คณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การ
บริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถ
ที่จะจัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาํ หรับค่าบริการนั้น ๆ
11. เดินทางต้ องใช้ วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้ าต่าง ๆ ใน
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้ วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่
พึงพอใจในสินค้ าที่ผ้ ูเดินทางได้ ซ้ ือระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
12. ผู้เดินทางต้ องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง
บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้ า
ของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร โรคระบาด ที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้ อม เช่น การ
เจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจ
ของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้ องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละ
พฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
15. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่ง
ไม่ได้ เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว
(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่เี กิดเหตุ
สุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
16. ในกรณีผ้ ูเดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ เช่น การขอใช้ วีลแชร์ท่สี นามบิน กรุณาแจ้ งบริษัท
ฯ อย่างน้ อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ท่ที ่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บค่าใช้ จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ ามี)
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17. กรณีท่ผี ้ ูเดินทางต้ องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋ เครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกบัตรโดยสาร โดยในส่วนนี้หากเกิดความ
เสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
18. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้ อกําหนดมาตรการควบคุมโรค
การแพร่ระบาด COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
19. ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น หากผู้เดินทางต้ องการแยกตัวออกจาก
กรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ ลงร้ านช้ อปปิ้ ง เช่ น นํ้ามันสน / ร้ านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อเมทิส /
ร้ านค้ าปลอดภาษี ซึ่งทัวร์มีความจําเป็ นต้ องบรรจุในโปรแกรมด้ วย “เพราะมีผลกับราคาทัวร์” จึงเรียน
ให้ กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทัวร์จาํ เป็ นต้ องรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใช้ เวลาประมาณ 60 –
90 นาที ซื้อหรือไม่ซ้ ือขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และทุกการ
ตัดสินใจซื้อนั้นเป็ นดุลพินิจของลูกค้ า 100% ทัวร์จะไม่ มีส่วนรับผิดชอบความพอใจหากท่านไม่ พ่ึง
พอใจสินค้ าภายหลัง และถ้ าหากลูกค้ าไม่มีความประสงค์จะเข้ าร้ านดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายเพิ่มจากท่านเป็ นจํานวน 300 USD ต่อท่าน
20. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ในกรณีท่ผี ้ ูเดินทาง เป็ นชาวต่างชาติ, พระสงฆ์ หรือ
นักบวช จะต้ องเพิ่ มจากราคาค่ า ทัวร์ ปกติอีก 4,000 บาทต่ อท่า น**กรณีตัด กรุ๊ปเหมาที่เป็ น เด็ก
นักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปที่มี
การขอดูงาน จะต้ องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง**
21. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่ง
ไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลู กค้ าจะต้ องยอมรั บในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุ
สุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
22. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
23. กรณีผ้ ูเดินทางถูกปฏิเสธการเข้ า – ออกประเทศจากประเทศต้ นทางและปลายทาง ทั้งจากที่ด้านหน้ า
เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้ าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
ที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์และค่าทิปที่ท่านชําระมาแล้ วในทุกกรณี
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สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมหรือจองทัวร์ ติดต่อแผนกทัวร์บริษทั ยูทวั ร์ทราเวลได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ : 091-125-1111

Facebook

: https://www.facebook.com/utourtravelthailand

E-Mail

: paripatchr@utourtravel.com

Line

: @utourtravel
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