พิเศษ!! เมนู BBQ Buffet | Rooftop Ocean View
สายการบิน : JEJU AIR หรือเทียบเท่า

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเทีย่ วเกาหลี 4 วัน 2 คืน
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

อาหาร

โรงแรม/ทีพ่ กั

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน

-

2

ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน | ทะเลสาบมาจัง | มัลดงโดนัททาวน์ |
เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)
พิเศษรับเครื่องดื่มฟรีพร้ อมบรรยากาศสุดชิล ณ บาร์ของโรงแรม

B:L : อาหารเกาหลีฮันชิก
D : Rooftop BBQ
(Ocean View)

BENIKEA THE BLISS
หรือเทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน

3

ไชน่าทาวน์+หมู่บ้านเทพนิยาย | พระราชวังเคียงบก+พิพิธภัณฑ์พ้ ืนบ้ าน
โชชอนคาเฟ่ +หมู่บ้านวัฒนธรรม | ศูนย์เวชสําอาง | ศูนย์นาํ้ มันสนแดง |
Duty free | ศูนย์รวมวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง

B : โรงแรม
D : พุลโกกิ
L : อิสระตามอัธยาศัย

BENIKEA THE BLISS
หรือเทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน

4

ศูนย์โสม | ศูนย์อเมทิส | ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู | ฮงแดช้ อปปิ้ งสตรีท
KOREAN SUPERMARKET

B : โรงแรม
L : จิมดัก
D:-
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-

โปรแกรมท่องเทีย่ วเกาหลี 4 วัน 2 คืน

KOREA NEW NORMAL - SUMMER

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
คณะเดินทางพร้ อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ เคาน์เตอร์สายการ
บิน JEJU AIR โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร
ตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงเอกสารสําคัญตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ ณ วัน
เดินทาง และพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว นําท่าน
ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
สายการบิน
JEJU AIR
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รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN>> BKK

7C2204

01:00 - 08:40

7C2203

20:05 - 00:00

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I ทะเลสาบมาจัง
มัลดงโดนัททาวน์ | เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)
พิเศษรับเครื่องดืม่ ฟรีพร้อมกับบรรยากาศสุดชิล ณ บาร์ของโรงแรม

นําท่านสู่ ทะเลสาบมาจัง ซึ่งเป็ น Landmark ใหม่ของเมือง Paju เหมาะแก่การชมใบไม้ เปลี่ยนสี เดินรับลม และชม
บรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบ โดยมีไฮไลท์เป็ นสะพานแขวนมาจัง ที่ทอดยาวข้ ามไปมีความยาวถึง 220 เมตร
และกว้ าง 1.5 เมตร ถือเป็ นสะพานแขวนที่ยาวที่สดุ ในเกาหลีสามารถรองรับคนได้ ถึง 1,280 คน และทนต่อ
แผ่นดินไหวขนาด 7 ริคเตอร์ ความพีคอยู่ตรงที่กลางสะพานมีพ้ ืนกระจกใส สามารถมองเห็นทะเลสาบด้ านล่างได้
อย่างชัดเจน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย อาหารเกาหลีฮนั ชิก เมนูอาหารสูตรต้ น
ตํารับเมืองช็อลลาโดซัม (ผัดเผ็ดหมู + สตูว์กมิ จิ + ข้ าวหม้ อหินพร้ อมเครื่องเคียงนานาชนิด) ที่คดั สรร
เป็ นพิเศษ

มัลดงโดนัททาวน์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพาจู คาเฟ่ ที่มสี สี นั งดงามแปลกตา ด้ วยสถาปัตยกรรม การตกแต่ง สีสนั จัด
จ้ านทั้งภายในและภายนอกที่เป็ นอัตลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งยังเป็ นแหล่งรวมขนมหวานนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็ น เค้ ก
เบเกอรี่ ไอศกรีม โดนัท เครื่องดื่มหลายชนิด ฯลฯ หากจะเปรียบที่น่เี ป็ น “เมืองแห่งขนมหวาน” ก็ว่าได้
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เกาะวอลมิ แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมสมัยใหม่ของเกาหลี ที่ต้งั อยู่ริมฝั่งทะเล นอกจากนี้ยัง
มีร้านอาหารที่มชี ่ ือเสียงมากมาย รวมถึงสวนสนุกขนาดใหญ่ท่มี เี ครื่องเล่นมากมายเพื่อความสนุกสุดเหวี่ยงอย่าง
เต็มพิกดั หรือจะเลือกนั่งโมโนเรลชมความงามของชายฝั่งเกาหลีในมุมที่พิเศษกว่าใคร และที่น่เี องที่คุณสามารถ
สัมผัสกับสนามยิงปื นที่ Yoo Si-jin และ Seo Dae-young เคยมาในซีรีสเ์ รื่อง Descendants of the Sun

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย Rooftop BBQ อาหารปิ้ งย่างสไตล์เกาหลีมี
เนื้อสัตว์หลากหลายให้ เลือกรับประทาน เสิร์ฟพร้ อมเครื่องเคียง

หลังจากนั้นนําท่านเข้ าสู่ท่พี ัก Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
เกาหลีใต้

ส่งท้ายวันแห่งความสุขสุดพิเศษ ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายของ 8 BAR บาร์ของโรงแรม .... ตบท้ายด้ วย
“เครื่องดื่มสไตล์เกาหลี” ก่อนพักผ่อนตามอัธยาศัย (เมนูเครื่องดื่มอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ไชน่าทาวน์ + หมู่บา้ นเทพนิยาย
พระราชวังเคียงบก+พิพธิ ภัณฑ์พื้นบ้าน
โซชอนคาเฟ่ +หมู่บา้ นวัฒนธรรม | ศูนย์เวชสําอาง
ศูนย์น้ าํ มันสนแดง | Duty Free |
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
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อินชอนไชน่าทาวน์ (Incheon China Town) เป็ นย่านชุมชนของชาวจีน ซึ่งถือกําเนิดจากการเปิ ดท่าเรืออินชอน ใน
ปี ค.ศ. 1883 เพื่อเป็ นพื้นที่สาํ คัญในการขนส่ง และค้ าขายสินค้ าจากประเทศจีน ประเทศเกาหลีใต้ ในปัจจุบันนี้ ยัง
มีชาวจีนที่อาศัยอยู่ เป็ นรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิกเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวในประเทศเกาหลี ทุกท่าน
จะได้ สมั ผัสถึงศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมแบบจีน ที่ทาํ ให้ ประหนึ่งว่าเดินอยู่ในประเทศจีน นอกจากนี้ทว่ั
ั จรไปมาอย่างคึกคัก โคมไฟ แผ่นป้ าย
ทุกหัวมุมในย่านนี้ มีอาหารจีนหลากหลายเลิศรสไว้ บริการ โดยภาพผู้คนที่สญ
ร้ านค้ าที่ย้อมท้ องถนนให้ เป็ นสีแดงซึ่งเป็ นสีมงคลตามความเชื่อของชาวจีนนั้นเป็ นเสน่ห์ท่หี าดูได้ ท่อี นิ ชอนไชน่า
ทาวน์เพียงแห่งเดียว

หมู่บา้ นเทพนิยาย การเปิ ดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 นําไปสู่หลั่งไหลเข้ ามาของชาวต่างชาติจาํ นวนมาก ที่เข้ า
มาในพื้นที่เพื่อการตั้งรกรากถิ่นฐาน และในไม่ช้าก็กลายเป็ นหมู่บ้านที่ร่าํ รวย และคนในชุมชนได้ ปลูกสร้ างอาคารที่
พักตามรูปแบบของแต่ละประเทศแผ่นดินเกิดของตน ทําให้ เกิดความหลากหลายและงดงามที่ผสมผสานกันอย่าง
ลงตัว ต่อมาคนรุ่นใหม่จาํ นวนมากได้ ค่อยๆ ย้ ายออก และปล่อยให้ หมู่บ้านอยู่ในสภาพที่ซบเซา ด้ วยเหตุน้ คี นใน
ชุมชนจึงได้ ร่วมกันชุบชีวิต และพัฒนาย่านนี้อกี ครั้ง โดยการวาดภาพ ทาสี ตลอดจนตกแต่งมุมต่าง ๆ ให้ ราวอยู่ใน
เทพนิยายคลาสสิก
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นําท่านเข้ าสู่ พระราชวังเคียงบก พระราชวังโบราณใหญ่ท่สี ดุ ในประวัตศิ าสตร์เกาหลีมีอายุกว่า 600 ปี พระราชวัง
แห่งนี้มีหมู่พระที่น่ังมากกว่า 200 หลัง และได้ ถูกทําลายไปในสมัยที่ญ่ปี ุ่ นเข้ ามายึดครอง และทั้งยังเคยเป็ นศูนย์
บัญชาการทางการทหารและเป็ นที่ประทับของกษัตริย์ สร้ างขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็ นราชวงศ์สดุ ท้ายภายใต้
การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปัจจุบันได้ รับการบูรณะให้ ใกล้ เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สดุ และนําท่าน
ชม พิพิธภัณฑ์พนบ้
ื้ าน เพื่อย้ อนอดีตสัมผัสชีวิตความเป็ นอยู่ และเรื่องราวต่าง ๆ ในประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และ
ศิลปะของเกาหลี

หมู่บา้ นวัฒนธรรมโซชอน เป็ นหมู่บ้านเก่าแก่อยู่ในย่านเดียวกับพระราชวังเคียงบก เอกลักษณ์เด่นของหมู่บ้านี้คือ
บรรยากาศโดยรอบจะเป็ นบรรยากาศของสถาปัตยกรรมในแบบโบราณของเกาหลี ที่ได้ รับการอนุรักษ์และดูแลเป็ น
อย่างดี ซึ่งมิใช่เพียงเป็ นแค่หมู่บ้านไว้ สาํ หรับจัดแสดงเท่านั้น แต่ปัจจุบันยังมีผ้ ูคนที่อาศัยอยู่ในบ้ านโบราณนั้นจริง
ๆ โดยในหมู่บ้านนี้ มีท้งั พิพิธภัณฑ์ ร้ านอาหาร ร้ านหนังสือ ร้ านของฝากนานชนิด ที่เรียกว่าเป็ นจุดเด่นของหมู่บ้าน
โซชอนเลยก็คือ ตรอกคาเฟ่ โดยในตรอกมีร้านคาเฟ่ น้ อยใหญ่ เรียงรายให้ เลือกดื่มดํ่าได้ ตามอัธยาศัย และที่ทาํ ให้
หมู่บ้านแห่งนี้น่าสนใจมากขึ้นไปอีก คือการตกแต่งแบบใหม่ท่เี ข้ ากับบรรยากาศโดยรอบแบบเก่า เป็ นอีกหนึ่งความ
ลงตัวที่ไม่ควรพลาด

รับประทานอาหารกลางวัน ณ บริการท่านด้ วย เมนู พุลโกกิ (BULGOGI) เมนูท่มี ีส่วนผสม หมูหมัก
ชิ้นบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ นํามาต้ มรวมกัน โดยสามารถทานได้ ท้งั แบบแห้ งและนํา้ พร้ อม
เครื่องเคียงต่างๆ ได้ แก่ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้ นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ
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นําทุกท่านสู่ ศู นย์เวชสําอาง ให้ ทา่ นได้ เลือกซื้อเครื่องสําอางคุณภาพดีในราคาลดพิเศษ อาทิครีมนํา้ แตก, ครีมโบท็
อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ.... ตามด้ วย ศูนย์น้ าํ มันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ที่มี
สรรพคุณ ช่วยชะล้ างไขมันในเส้ นเลือด เพื่อป้ องกันการอุดตันของเส้ นเลือด พร้ อมชมการสาธิต เพื่อให้ ให้ ทา่ นได้
เห็นสรรพคุณอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และนําทุกท่านเลือกช้ อปปิ้ งสินค้ าปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ที่น่ีมี
สินค้ าชั้นนําให้ ท่านได้ เลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง นํา้ หอม เสื้อผ้ า เครื่องสําอาง กระเป๋ า นาฬกิ า
เครื่องประดับ ฯลฯ

พาท่านเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง ได้ ช่อื ว่าเป็ นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลี
เกาหลีช้นั นํา ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้ อปปิ้ งกันอย่างล้ นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้ าได้ อย่าง
หลากหลายทั้งเสื้อผ้ า, รองเท้า, กระเป๋ า, เครื่องสําอางซึ่งเป็ นที่ร้ ูจกั อย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE,
IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็ นต้ น ยังมี เสื้อผ้ า เครื่องประดับ, ซีดเี พลง, วีซีดีดีวีดหี นังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรปู ดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้ าหลากหลายชนิดให้ ได้ เลือก
ซื้อกัน.... หรือจะเลือกเดินตรงขึ้นเนินไปไม่ไกลนัก จะพบกับโบสถ์คาทอลิกหลังใหญ่ ซึ่งเป็ นโบสถ์ประจําเขต
ปกครองกรุงโซล ตั้งตระหง่านอยู่บนเนิน หรือชื่ออย่างเป็ นทางการคือ “อาสนวิหารพระนางมารียผ์ ูป้ ฏิสนธินริ มล”
นอกจากจะได้ ชมกับสถาปัตยกรรมที่สร้ างมากว่า 130 ปี โดยรอบอาสนวิหารถูกตกแต่งด้ วยศิลปะ แบบเกาหลีซ่ึง
ที่น่คี ุณอาจจะเห็นรูปปั้นพระเยซู ที่แปลกออกไป และที่พลาดไม่ได้ ดารานักร้ องเกาหลีจาํ นวนไม่น้อยที่เป็ น
คาทอลิก เดินทางมาโบสถ์ท่แี ห่งนี้ เพื่อขอพรจากพระแม่มารีย์ โดยพระรูปของพระแม่ท่เี ป็ นองค์อปุ ถัมภ์
ประดิษฐานอยู่ในถํา้ ที่จาํ ลองมาจากเมืองลูร์ด ในประเทศฝรั่งเศส ที่ซ่ึงเชื่อว่าพระแม่ประจักษ์มา

อิสระอาหารเย็น ณ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง ท่านสามารถเลือกเมนูเด็ดทั้งจากในร้ าน ที่มีนับ
ร้ อยร้ านในย่านดังกล่าว หรือจะเลือกสตรีทฟู้ ดสไตล์เกาหลีท่มี อี ยู่ทุกตรอก ซอกซอยในย่านนี้อกี ด้ วย
เช่นกัน....

หลังจากนั้นนําท่านเข้ าสู่ท่พี ัก Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐาน
เกาหลีใต้
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ศูนย์โสม | ศูนย์อเมทิส | ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู
ฮงแดช้อปปิ้ งสตรีท | SUPERMARKET

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านรู้จกั ต้ นกําเนิด และคุณค่าของสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้
เป็ นประเทศที่มกี ารผลิตโสมเกาหลีท่มี คี ุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริม
ความแข็งแรงให้ แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทําให้ จิตใจสงบและเพิ่มพละกําลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์
ช่วยบํารุงหัวใจของคุณได้ เป็ นอย่างดี ช่วยป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ และนําทุกท่านเดินทางสู่ ศูนย์อเมทิส
หรือพลอยสีม่วง ที่มีช่อื เสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่า หากมีพลอยชนิดนี้ตดิ ตัวไว้ จะทําให้ มโี ชคลาภ
ทํามาค้ าขึ้น และสิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้นในชีวิตจากนั้นนําท่านเข้ าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮอกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของ
เกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้ อยแล้ ว สรรพคุณช่วยในการล้ างสารพิษที่ตกค้ างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนัง
ของตับ ไต ช่วยให้ ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย จิ มดัก (JIMDAK) เป็ นเมนูไก่
ประกอบด้ วยวุ้นเส้ น เกาหลี คลุกด้ วยนํา้ ซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ พร้ อม
เครื่องเคียงเกาหลี

นําทุกท่านสู่ ฮงแดวอร์คกิ้ งสตรีท เป็ นถนนย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ซึ่งมีช่อื เสียงด้ านศิลปะ ที่น่ีจะมีบรรดานักศึกษา
นําของประดิษฐ์จากแฮนด์เมดมาวางจําหน่ายและมีร้านค้ าขายสินค้ าวัยรุ่นต่าง ๆ รวมถึงเหล่าไอดอลนิยมมาแสดง
ดนตรี เต้ น หรือทํากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงความสมารถกันในย่านนี้ .... อิสระให้ ทา่ นได้ เดินเล่นและชมงานศิลปะ
ตลอดทาง
หลังจากนั้นได้ เวลานําท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้ อปปิ้ งที่
KOREAN SUPERMARKET เพื่อซื้อของฝากที่ระลึก มีร้านขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากหลายชนิด กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่
บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้ วยใส่ข้าว ฯลฯ
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ได้เวลานําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายการบิน
JEJU AIR

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN>> BKK

7C2204

01:00 - 08:40

7C2203

20:05 - 00:00

อัตราค่าบริการ
พีเรียดเดินทาง
23 – 26 JUNE 2022
30 – 03 JULY 2022
07 - 10 JULY 2022
14 – 17 JULY 2022

ราคาผูใ้ หญ่
15,900.15,900.16,900.17,900.-

หมายเหตุ: อัต ราค่า บริ ก าร
+ หากท่านต้อ งการห้อ งสํา หรับ พัก เดี่ย ว สามารถจ่ายเพิ่ ม เติ ม อีก ท่า นละ 5,900.- จากราคาผูใ้ หญ่
+ หากท่านต้อ งการเดิ น ทางแบบไม่ใ ช้ต ั ๋ว (JOIN LAND) คิ ด ราคา ท่า นละ 6,000.- บาท/ท่า น | ทารก 6,000.- (ไม่เกิน
2 ขวบ)

*กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงือ่ นไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้ าหน้ าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านั้น!!!
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้ งให้ ทราบ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ทนั ที
***ลูกค้ ามีความจําเป็ นต้ องเข้ าร้ านตามโปรแกรมทัวร์ อันได้ แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสําอาง,
ศูนย์นาํ้ มันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้ าร้ านดังกล่าว
กรุณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางภายใน 14 วัน*มัดจําขั้นต่ํา 10,000.-บาท/ทาน/ทริป*

เอกสารสําคัญตามเงือ่ นไขการท่องเที่ยวเกาหลี
1. วัคซีน Passport (ใบยืนยันการฉีดวัคซีน)
2. ลงทะเบียน K-ETA โดยชําระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพิ่มท่านละ 990.- บาท(ต่อครั้ง)
3. ลงทะเบียน Q-CODE ทางบริษัทดําเนินการให้ ไม่มีค่าธรรมเนียม
4. ผลตรวจ Covid-19 ที่เป็ นลบก่อน 48 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเป็ นภาษาอังกฤษ
5. ลงทะเบียน THAILAND PASS ลูกค้ าลงทะเบียนเอง
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**กรุณาส่งเอกสารทุกฉบับมาที่บริษทั ก่อนบิน เพราะต้องแสดงหน้าเคาเตอร์ทุกฉบับ เนือ่ งจากไม่สามารถใช้
เป็ นรูปในมือถือได้**
อัตราทัวร์รวม
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ตามเส้ นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้ อมคณะ
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่านํา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก.
ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าบัตรเข้ าสวนสนุกตามโปรแกรม
ปลั๊กไฟ ADAPTER

อัตราทัวร์ไม่รวม
☒ ค่าดําเนินการลงทะเบียน K-ETA (กรณีให้ทางบริษทั จัดทําให้) รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง
ทั้งหมด
☒ ค่าตรวจ RT-PCR ตามมาตรการต่าง ๆ ของประเทศเกาหลีใต้ และของประเทศไทย รวมถึงค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องทั้งหมด กับมาตรการที่ทางภาครัฐทั้งสองประเทศกําหนดขึ้ น ซึ่งอาจมีการ
เปลีย่ นแปลงได้อยู่ตลอดเวลา
☒ ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้ วจ่ายเพิ่มเอง
ต่างหาก)
☒ ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท
☒ หากผู้เดินทางไม่ได้ ถอื หนังสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม 5,000 บาท
☒ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
☒ ค่านํา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.)
☒ ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจําตัวคนต่างด้ าว 3.ใบสําคัญ
ถิ่นที่อยู่ 4.สําเนาทะเบียนบ้ าน(ถ้ ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้ วทางบริษัทฯจะ
เป็ นผู้ดาํ เนินการยื่นวีซ่าให้ ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าวเจ้ าของหนังสือ
เดินทางต้ องทําเรื่องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
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หมายเหตุ
◆ กรุณาศึกษารายละเอียดต่าง ๆ เกีย่ วกับมาตรการใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ในการเดินทางเข้าประเทศ
และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
◆ จํานวนผู้เดินทาง ขั้นตํ่า ผู้ใหญ่ 25 ท่าน ขึ้นไป
◆ เที่ยวบิน ราคารายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า(คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ)
◆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
◆ กรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมือง,เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่ไทยและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ ทา่ นเดินทางออก
หรือเข้ าประเทศ เนื่องจากมีส่งิ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ องการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
การหลบหนีเข้ าออกเมือง หรือในกรณีอ่นื ๆการพิจารณาเป็ นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคน
เข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทไม่สามารถทําการเลื่อน
วันหรือคืนเงินได้ (เนื่องจากตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ) ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์หรือค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
◆ หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานมากกว่า 6 เดือน
ขึ้นไป และต้ องเหลือหน้ ากระดาษพอให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้ องอยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชาํ รุด หรือฉีกขาด
◆ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การจ่อการจลาจล, การปฏิวัติและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรือทางอ้ อม
◆ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัตเิ หตุท่ี
เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง รวมถึงการเจ็บป่ วย และการตาย
◆ หลังจากได้ รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชําระเงิน
พร้ อมหน้ าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง และชําระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
◆ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ ชาํ ระค่าใช้ จ่ายให้ กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ ว
◆ เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับใน
เงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทั้งหมด
◆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ไี ด้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กบั เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุ วิสยั อื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
◆ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้ คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสาร ลงนามโดยผู้มอี าํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
◆ ในกรณีท่ลี ูกค้ าตั้งครรภ์ ต้ องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับ
จากวันที่เดินทาง และต้ องแจ้ งให้ ทางบริษัททราบล่วงหน้ า
◆ กรณีกรุป๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมา กรุป๊ นักเรียน กรุป๊ ดูงาน ไม่สามารถใช้ ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
◆ กรณีท่ที า่ นซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตัว๋ เครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่าน
ละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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การยกเลิ ก
- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าํ ระแล้ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ทุกกรณี
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุป๊ เหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมือ่ ชําระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทัง้ สิน้
ช่ว งเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย่ นชือ่ ผูเ้ ดินทางได้ กรุ๊ปทีเ่ ดินทางต้องการันตีมดั จํากับสายการบิน
หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT
จะไม่ม ีก ารคืน เงิ น มัด จํา หรือ ค่า ทัว ร์ทงั ้ หมด
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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

UTR201492

