บินด้วยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ขึ้ นเครือ่ งทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)
XJ700
BKK(สุวรรณภูมิ) – ICN (อินชอน)
02.35 – 10.05
XJ701
ICN (อินชอน) – BKK (สุวรรณภูมิ)
11.20 – 15.10
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**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยนํา้ หนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้ นาํ้ หนักไม่เกิน 7 ก.ก.
**
**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**
ผูท้ ี่เดิ น ทาง จะต้อ งได้ร บั วัค ซีน ดังต่อ ไปนี้ :
ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/JOHNSON&JOHNSON ถึงจะได้ร บั
การรองรับ การละเว้น การกัก ตัว เมื่อ ถึงประเทศเกาหลี โดยประเทศเกาหลีร บั รองวัค ซีน ไขว้ โดยการ
ฉี ด เข็ม ที่ 2 ต้อ งไม่เกิ น 180 วัน (ยกเว้น JOHNSON&JOHNSON เข็ม 1 ไม่เกิ น 180 วัน ) หากเป็ น เข็ม บู
สเตอร์ ต้อ งก่อ นเดิ น ทาง 14 วัน

ลงทะเบียนให้ครบ 3 ขั้นตอน
1. ลงทะเบียน K-ETA พร้อมชําระค่าธรรมเนียม
2. ลงทะเบียน Q-CODE ให้
3. ลงทะเบียนตรวจ PCR ทีเ่ กาหลีให้ (ไม่รวมค่าตรวจ ประมาณ 80,000 วอน)
DAY 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
(-/-/-)
23.00 คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภู มิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพือ่ รับหน้ากาก
อนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คําแนะนํามาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง
**กรุณาเผือ่ เวลาในการเดินทางมายังสนามบินอย่างน้อย 3 ชัว่ โมง เนือ่ งจากต้องใช้เวลาในการ
เช็คอิน**
DAY 2
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อินชอน – ไร่สตอเบอร์รี่ – เกาะนามิ – THE GARDEN OF THE MORNIG
CALM - โซล
(-/L/D)
02.35 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดย สายการบิน
AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ700

UTR201433

**รวมนํ้าหนักกระเป๋ าสําหรับโหลดใต้ทอ้ งเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. (ชิ้ น) และถือขึ้ นเครื่องได้ 7
ก.ก.
**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**
10.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
** ตามเวลาท้ องถิ่น เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา **

สําคัญ : หลังทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ด่านควบคลุมโรค และตรวจรับสัมภาระเรียบร้ อย
เมื่อผ่านเข้ าเกาหลีแล้ วเจ้ าหน้ าที่จะนําท่านตรวจ RT-PCR TEST ตามนโนบายและระเบียบการเข้ า
ประเทศของเกาหลี ก่อนจะนําท่านเช็คอินเข้ าโรงแรมเพื่ อทําการรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง จึงจะ
สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ (ท่านละ 80,000 วอน หรือประมาณ 2,800 บาทไทย ไม่รวมใน
ค่าทัวร์)
เทีย่ ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคัลบี้
ไร่สตรอเบอร์รี่ ให้ ท่านเพลิดเพลินกับการชมและเลือกเก็บสตรอเบอร์ร่ีสดๆหวานฉํ่าจากไร่
นอกจากนั้น ท่านยังสามารถซื้อกลับมาฝากคนที่ท่านรักที่เมืองไทยได้ ด้วย
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เมืองชุนชอน (CHUNCHEON) จังหวัดคังว็อน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก 63 กิโลเมตร
เกาะนามิ NAMI ISLAND ที่เที่ยวเกาหลี ยอดฮิตตลอดกาลที่ไม่ว่าใครก็ต้องไปเยือนทุกครั้งที่
ไปเที่ ย วเกาหลี เพราะนอกจากจะอยู่ ใกล้ โซล แล้ ว ที่น่ี ยั ง เป็ นสถานที่ ถ่ า ยทํา WINTER
SONATA ซีรีสเ์ กาหลีสดุ คลาสสิกชื่อดังอีกด้ วย เกานามิเมีพ้ ืนที่ท้งั หมดประมาณ 270 ไร่ และมี
ลักษณะเป็ นรูปพระจันทร์เสี้ยว เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ กรุงโซลที่ยังรักษาความอุดมสมบูรณ์
และความบริสทุ ธิ์ของธรรมชาติไว้ ได้ เป็ นอย่างดี เพราะนอกจากจะมีต้นไม้ ใหญ่อย่าง ต้ นสน และ
ต้ นแปะก๊วย ขึ้นเป็ นจํานวนมากแล้ ว ก็ยังเป็ นที่อยู่ อาศัยของสัตว์ต่างๆ เช่ น กระรอก กระแต
หงส์ และ นกกระจอกเทศ ด้ วยเช่นกัน และด้ วยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก บวกกับเสน่ห์ของ
ธรรมชาติท่แี ตกต่างกันออกไปในแต่ละฤดูจึงทําให้ ท่นี ่ีเป็ นพิกดั ที่ไปกี่ครั้งก็ไม่มีเบื่อ

NAMI ISLAND
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THE GARDEN OF MORNING CALM สวนแห่งนี้ต้ังอยู่ท่เี มืองกาพยองจังหวัดคยองกีโดเป็ น
สวนของเอกชนขนาดใหญ่ ท่เี ต็มไปด้ วยพันธุ์ไม้ และดอกไม้ นานาพันธุ์มากกว่ า5,000 ชนิดและ
เป็ นสวนที่เก่าแก่ท่สี ดุ ของเกาหลีเปิ ดให้ เข้ าชมตลอดทั้งปี พิเศษ!! ในช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม
จะมีการจัดแสดงไฟสวยๆ ฉลองคริสต์มาสต์ยาวข้ ามปี (ทั้งนี้ในแต่ละปี จะมีกาํ หนดการจัดแสดงที่
แตกต่างกัน)

เมืองโซล (SEOUL) ชื่ออย่างเป็ นทางการ นครพิเศษโซล เป็ นเมืองหลวง
และมหานครที่ใ หญ่ ท่ีสุด ของประเทศเกาหลี ใ ต้ มี ป ระชากร
ประมาณ 10 ล้ านคน เป็ นปริมณฑลที่ใหญ่ มีประชากรประมาณ
25 ล้ า นคน ซึ่งเป็ นบริ เ วณที่อ ยู่ อ าศัยซึ่ งประกอบด้ วยบริ เวณ
มหานครอิ น ช็ อ นและจั ง หวั ด คย็ อ งกี เกื อ บหนึ่ ง ในสี่ ข อง
ประชากรชาวเกาหลี ใ ต้ อ าศั ย อยู่ ใ นโซลและชาวต่ า งชาติ อี ก
ประมาณ 275,000 คน
คํ่า
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ชาบู ชาบู
ทีพ่ กั
HOTEL SKYPARK MYEONGDONG 3 HOTEL, SEOUL หรือเทียบเท่า
DAY 3
สนุ กกับการเล่ นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ – ศู นย์รวมเครื่องสําอางแบรนด์ดงั เกาหลี – ศู นย์สมุ นไพร
เกาหลี – สวนสนุ กล๊อตเต้เวิลด์ – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ – ดิวตี้ ฟรี – ย่านเมียงดง
(B/L/-)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (GRAB&GO)
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** เป็ นอาหารตามทีท่ างโรงแรมจัดให้ในแต่ละวัน แต่ไม่ได้ทาน ณ ห้องอาหารของโรงแรม **
ลานสกีขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด กอนโดล่า
หรือ เคเบิล **ขึ้นอยู่กบั สถานที่ว่ามีให้ บริการหรือไม่**) มีเวลาให้ ท่านได้ สนุกกับการเล่นสกีอย่าง
เต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มีอันตราย เตรียมตัวก่อนเล่ นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้ าพันคอ แว่นกัน
แดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันนํา้ หรือผ้ าร่ ม และกางเกงรัดรูป ขอคําแนะนําและฝึ กวิธีการเล่ นจากไกด์
ท้ องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็ นสําคัญ **ปริมาณของหิมะและการ
เปิ ดให้ บริการของลานสกีข้ ึนอยู่กับความเอื้ออํานวยของอากาศ หากไม่ มีหิมะเพียงพอ ลานสกี
อาจจะปิ ดให้ บ ริ ก าร ในกรณีท่ีล านสกีไ ม่ ส ามารถเปิ ดบริ ก าร ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิท ธิ์ใ นการ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็ น ONE MOUNT SNOW PARK (ไม่รวมค่าเข้ า SNOW
PARK)

SKI

เทีย่ ง

UTR201433

รับประทานอาหาร ณ ภัตราคารอาหาร เมนู บุลโกกิ

ผลิตภัณฑ์เวชสําอางจาก ศู นย์รวมเครื่องสําอางแบรนด์ดงั เกาหลี (COSMETIC GALLERY)
เช่น WATER DROP (ครีมนํา้ แตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็
อกซ์) , ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ว่ านหางจระเข้ ) เป็ นต้ น เลือกซื้อ
สินค้ าจาก ศู นย์สมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็ นผลิตภัณฑ์ผลของฮ๊อกเก็ทนามู ที่เติบโต
กลางป่ าดงดิบกว่า 20 ปี มีสรรพคุณช่วยกรองสารพิษในตับ เหมาะสําหรับคนที่ทาํ งานหนัก ดื่ม
เหล้ า นอนดึก หรือเป็ นไวรัสตับอักเสบ ตับแข็ง
สวนสนุ กล๊อตเต้เวิลด์ (LOTTE WORLD) สวนสนุ กในร่ มขนาดใหญ่ ติดอันดับโลกที่ต้ังอยู่ใน
กรุงโซล ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลักคือ สวนสนุกในร่มที่ช่ือว่า LOTTE WORLD ADVENTURE
ที่มีอยู่ท้งั หมด 4 ชั้น แต่ละชั้นก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆ ร้ านอาหาร ร้ านขายของที่ระลึก และลานส
เก็ตนํา้ แข็งขนาดใหญ่ และในส่วนของสวนสนุกกลางแจ้ งนั้นมีช่ือว่า MAGIC ISLAND อันเป็ นที่
รวมเครื่องเล่นหวาดเสียวหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ยังมีส่งิ อํานวยความสะดวกอื่นๆ ภายในบริเวณ
สวนสนุกแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็ นห้ างสรรพสินค้ า โรงแรม โรงภาพยนตร์ ฯลฯ

ภู เ ขานํา ซาน เป็ นที่ต้ั ง ของ หอคอยเอ็ น โซลล์ ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18
หอคอยเมืองที่สูงที่สุด ในโลก มีค วามสูงถึง 480 เมตร เหนื อระดับ นํ้าทะเล ท่า นสามารถชม
ทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้ รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ ถึงเขาพู
กักซัน และถ้ าหันไปยังทิศตรงข้ าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่นาํ้ ฮันกัง เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ ที่สุดแสน
จะโรแมนติก และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่น่ียังคงได้ รับความนิยมเสมอมา เพราะเป็ นสถานที่คล้ อง
กุญแจคู่รักที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว และชาวเกาหลี
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โดยมีความเชื่อว่าหากได้ มาคล้ องกุญแจด้ วยกันที่น่ี และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําให้ รักกันมั่นคง
ยืนยาว ตราบนานเท่านาน ** ยังไม่รวมค่า ขึ้นลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รักสําหรับคล้ อง
ท่านสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได้ ** **ราคารวมค่าขึ้น CABLE CAR แล้ ว**

ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) เป็ นศูนย์รวมร้ านค้ าปลอดภาษีท่ใี หญ่ท่สี ดุ ในโซล ให้ ได้ ชอ็ ปปิ้ งสินค้ า
แบรนด์เนมชั้นนําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครื่องสําอาง ,
กระเป๋ า , กล้ องถ่ายรูป หรือจะเป็ นโทรศัพท์มือถือ ให้ ท่านอิสระได้ เลือกซื้อได้ อย่างเต็มที่ เป็ น
แหล่งรวมสินค้ าแบรนด์ดังกว่า 250 แบรนด์ ทั้งเครื่องสําอาง , นํา้ หอม , กระเป๋ า , สินค้ าแฟชั่น
ต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU
, CELINE เป็ นต้ น ไม่ได้ มีแค่เพียงสินค้ าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านั้น สินค้ าแบรนด์เกาหลีกม็ ี
ให้ เลือกหลากหลายไม่แพ้ กนั หากจะเข้ าไปช็อปปิ้ งกันที่ห้างแห่งนี้ ให้ พกพาสปอร์ตและข้ อมูลตั๋ว
เครื่องบินไปด้ วยเพราะต้ องใช้ ในการซื้อสินค้ า
ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมียงดงได้ ช่ือว่าเป็ น
แหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีช้ันนํา ซึ่งในแต่ละวันจะ มีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช็อปปิ้ งกันอย่างล้ น
หลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้ าได้ อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้ า , รองเท้ า , กระเป๋ า , เครื่องสําอาง
ซึ่ ง เป็ นที่ร้ ูจั ก อย่ า งดีข องคนไทย เช่ น LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , SKIN FOOD ,
THE FACE SHOP เป็ นต้ น เครื่องประดับ , ซีดีเพลง , วีซีดี , ดีวีดีหนังและซีรีย์ท่ฮี ิตตลอด จน
ไปถึ ง ของที่ร ะลึ ก ที่มี รู ป ดารานั ก แสดงคนโปรดของท่ า นอยู่ ใ นสิ น ค้ า อี ก ทั้ง ยั ง มี ร้ านกาแฟ
ร้ านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สงู เกือบฟุตได้ ท่นี ้ ี
อิสระอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย เพือ่ สะดวกแก่การเดินทางท่องเทีย่ ว
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ทีพ่ กั

HOTEL SKYPARK MYEONGDONG 3 HOTEL, SEOUL หรือเทียบเท่า

DAY 4
ศู นย์โสมรัฐบาล – ศู นย์สมุ นไพรนํ้ามันสนแข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่ าย – หมู่บา้ นบุ กชอนฮันอก –
พระราชวังชางด็อกกุง – โดนัทคาเฟ่ พาจู – PAJU PREMIUM OUTLET (B/L/D)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (GRAB&GO)
** เป็ นอาหารตามทีท่ างโรงแรมจัดให้ในแต่ละวัน แต่ไม่ได้ทาน ณ ห้องอาหารของโรงแรม **
เลือกซื้อสินค้ าจาก ศู นย์โสมแห่ งรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลที่เรียกว่ าศูนย์โสมแห่ งรัฐบาล
เพราะโสมทุกชนิดที่น่ีจะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้ มาตรฐานของรัฐบาล ได้ รับการรับรองคุณภาพ
จากรั ฐบาล เป็ นโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่ งถือ ว่ า มีคุ ณ ภาพดีท่ีสุด ในโลก มีช่ือเสียงที่สุด และ ศู นย์
สมุนไพรนํ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ ามันสน มีสรรพคุณช่วย
บํารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้ เป็ นอย่างดี
พิพิธภัณฑ์สาหร่ าย (KIMPAP) จัดแสดงเรื่องราวต่ างๆของการทําสาหร่ ายและประวัติความ
เป็ นมาต้ นกําเนิดของการผลิตสาหร่ายและขั้นตอนการผลิตสาหร่ายที่สดใหม่ทุกวัน ให้ ท่านจะได้
เลือกชิมผลิตภัณฑ์ท่ที าํ จากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ ล้ ิมลองและเลือกซื้อเหมาะแก่การนํามา
เป็ นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแห้ ง , สาหร่ายย่าง พิเศษ !! ให้ท่านได้ทํากิมจิ หรือคิมบับและใส่
ชุดประจํ าชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) และถ่ายรูปไว้ เป็ นที่ระลึก
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หมู่ บ า้ นบุ ก ชอนฮัน อก (BUKCHON HANOK VILLAGE) หรื อ บางคนเรี ย กว่ า หมู่ บ้ า น
บุคชอนฮันอ๊ก เป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้ านช่องที่ทนั สมัยของกรุงโซล
นั้น หมู่บ้านแห่งนี้กย็ ังคงรักษาอาคารบ้ านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่
เหมาะสําหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมู่บ้านบุกชอนฮันอกถือเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เมื่อนักท่องเที่ยวได้ ไปเยือนแล้ ว จะได้ พบกับบ้ านของขุนนางระดับสูงของ
เกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง (รูปแบบบ้ าน
แบบดั้ ง เดิ ม ของเกาหลี เ รี ย กว่ า ฮั น อก) ซึ่ ง เก่ า แก่ ม าตั้ ง แต่ ส มั ย โชซอน ส่ ว นชื่ อ บุ ค ชอน
(BUKCHON) แปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ

BUKCHON
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พระราชวัง ชางด็ อ กกุ ง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็ นพระราชวั ง ที่ส ร้ างหลั ง จาก
พระราชวั ง เคี ย งบกกุ ง (GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็ นพระราชวั ง หลั ก ของ
กษัตริย์หลายพระองค์ของราชวงศ์โชซอน ที่ได้ รับการดูแลรักษาไว้ อย่างดี ภายในประกอบด้ วย
พื้นที่สาธารณะ อาคารพระราชวังสําหรับราชวงศ์ และสวนบีวอน(BIWON) หรือรู้จักกันในนาม
สวนฮูวอน(HUWON) สวนหย่อมด้ านหลังที่เต็มไปด้ วยต้ นไม้ ยักษ์อายุกว่า 300 ปี บ่อนํา้ และ
ศาลาพักผ่อน มีความธรรมชาติมากที่สดุ ไว้ เป็ นที่พักผ่อน

CHANGDEOKGUN
เทีย่ ง

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิ มดัก

เมืองพาจู พาจูซ่ึงเป็ นเมืองเล็ก ๆ นอกกรุงโซล ที่ใช้ เวลาเดินทางโดยรถยนต์เพียง 45 นาที เป็ น
จุดหมายปลายทางยอดนิยมของคนจากโซล เมืองนี้ให้ ความรู้สกึ เงียบสงบต่างจากสถานที่
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ท่องเที่ยวอื่น รวมถึงมี พาจู บุค๊ ซิต้ ี (PAJU BOOK CITY) หมู่บ้านศิลปะเฮรี่ หมู่บ้านชาวอังกฤษ
และหมู่บ้านโพรวองซ์
CAFÉ MALDDONG DONUT คาเฟมัลตงโดนัททาวน์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพาจู จังหวัดคยองกี
โด อยู่ห่างจากโซลเพียงแค่ 40 กิโลเมตรเท่านั้น เป็ นคาเฟที่สวยงามแปลกตามาก เพราะการจัด
ตกแต่งสีสันสดใสทั้งภายในและภายนอกร้ านที่เป็ นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร อีกทั้งยังเป็ นแหล่ง
รวมขนมหวานนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็ น เค้ ก เบเกอรี่ ไอศกรีม โดนัท เครื่องดื่มหลายชนิด ฯลฯ

คํา่
ทีพ่ กั
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พาจู พรีเมียมเอ้าเล็ท ตั้งอยู่ท่เี มืองพาจูไม่ห่างจากโซลมากนัก ภายในมี
ของช้ อปต่ า งๆจํ า นวนมาก ไม่ ว่ า จะเป็ น Prada, FERRAGAMO
TOD’S, COACH, MCM, ADIDAS, NIKE เป็ นต้ น มีท้งั หมด 2 ตึก
ใหญ่ ๆ ด้ านในมีท้งั หมด 3 ชั้น มีสะพานเชื่อมถึงกัน ที่สาํ คัญ ราคาถูก
กว่าช้ อปด้ านนอกอย่างตํ่าๆ 30%
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวยําเกาหลี (BIBIMBAB)
YONGJEONG INTERNATIONNAL HOTEL, INCHEON หรือเทียบเท่า

DAY 5
ร้านละลายเงินวอน – อินชอน – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
(B/-/-)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (SET BOX)
จากนั้นเลือกซื้อของฝากจาก ซุ ปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน ให้ ท่านได้ เลือกซื้อ
ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอก
หน้ าโสม ครีมล้ างหน้ าโสม เครื่องสําอางโสม เป็ นต้ น และยังมีกิมจิ , ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)
และ นมกล้ วย เป็ นต้ น
ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ใต้
11.20 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดย สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ701
**รวมนํ้าหนักกระเป๋ าสําหรับโหลดใต้ทอ้ งเครื่องไม่เกิน 20 ก.ก. (ชิ้ น) และถือขึ้ นเครื่องได้ 7
ก.ก.
**ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**
15.10 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
*****************************************************************************
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อัตราค่าบริการ

วันทีเ่ ดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

พักเดีย่ ว

ราคาจอยแลนด์

07 – 11 ธันวาคม 2565

22,999

5,000

15,000

10 – 14 ธันวาคม 2565

23,999

5,000

15,000

14 – 18 ธันวาคม 2565

22,999

5,000

15,000

15 – 19 ธันวาคม 2565

22,999

5,000

15,000

16 – 20 ธันวาคม 2565

22,999

5,000

15,000

17 – 21 ธันวาคม 2565

22,999

5,000

15,000

18 – 22 ธันวาคม 2565

22,999

5,000

15,000

19 – 23 ธันวาคม 2565

23,999

5,000

15,000

21 – 25 ธันวาคม 2565

23,999

5,000

15,000

28 ธันวาคม 65 – 01 มกราคม 65

28,999

5,000

18,000

29 ธันวาคม 65 – 02 มกราคม 65

28,999

5,000

18,000

** ไม่มีราคาเด็ก สําหรับเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท **
** (ไม่มีทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบิน)**
**หากต้องการทํากรุป๊ ส่วนตัว สามารถสอบถามเจ้าหน้าทีไ่ ด้**
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ข้อสําคัญ
- อัตรานี้ยังไม่รวมค่ าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500
บาท ต่ อ ทริป ต่อ ลูกค้ า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้ นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทาง
กลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้ มากกว่ านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
- ถ้ าหากมีผ้ ู เดิ นทางตํ่า กว่ า 30 คน ทางบริ ษั ทขอสงวนสิทธิ์ใ นการยกเลิ กการเดิ นทางหรื อมีการ
เปลีย่ นแปลงราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
- กรณี พ กั 3 ท่ า น/ห้อ ง ทางโรงแรมจะทํ า การเสริ มเตี ย งให้เ ท่ า นั้น การเสริ มเตีย งจะขึ้น อยู่ กับ
นโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บางโรงแรมใช้ เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ ฟูกในการ
เสริมเตียง)
- อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น กรณีถือหนังสือเดินทางต่ างประเทศ
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ จากราคาทัวร์ ท่ านละ 100 USD. (เป็ นเงิน
ไทยประมาณ 3,200 บาท)
สําคัญ!! : กรณีผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั้งจากที่
ด้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้ นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วน
หนึง่
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพื้ นเมืองของรัฐบาลเกาหลีร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลี ใน
นามของร้านรัฐบาล ซึ่งจํ าเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึ งอยาก
เรียนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจํ าเป็ นต้องแวะชม จะซื้ อหรือไม่ซื้อขึ้ นอยู่กบั
ความพอใจของลู กค้าเป็ นหลัก และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาล ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากท่ านเป็ นจํ านวนเงิน 100 USD / ท่าน /
ร้าน
กรณีตอ้ งการตัดกรุป๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมาที่สถานะผูเ้ ดินทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง
เครื่องสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ตอ้ งการให้เพิม่ สถานที่ขอดู งาน กรุณาติดต่อแจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ทําราคาให้ใหม่ทุกครั้ง

UTR201433

การลงทะเบียนเข้า-ออกประเทศเกาหลีและไทย
1. เงือ่ นไขการลงทะเบียน K-ETA (ควรเผือ่ เวลาในการพิจารณาอย่างน้อย 10 วัน)
- ทางบริษทั ฯ จะทําการลงทะเบียน K-ETA ให้ หลังจากได้รบั เงินมัดจํ า หากลงทะเบียนไม่ผ่านจะ
รีฟันเงินคืนให้โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริง
1.1.1 หากไม่ ผ่าน K-ETA หักค่ ามัด จํ าตัว๋ 1500 บาท และค่ ากรอก K-TEA 500
บาท
1.1.2 กรณีทีล่ ูกค้ามี K-ETA อยู่แล้ว ทางบริษทั จะคืนค่าธรรมเนียม 300 บาท/ท่าน
- ทางบริษทั ฯ เป็ นเพียงตัวแทนในการลงทะเบียน ตามข้อมู ลที่ท่านให้มาเท่านั้น หากไม่ผ่านการ
อนุมตั ิ ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้
- การลงทะเบียน K-ETA เป็ นส่วนนึงในการคัดกรองคนเข้า - ออกเกาหลีเท่านั้น ด่านตรวจคนเข้า
เมืองอาจจะมีการคัดกรองอีกครั้ง การทํา K-ETA ไม่ได้เป็ นการการันตีว่าจะต้องผ่านด่าน หาก
ไม่ผ่านด่าตรวจคนเข้าเมืองก็ไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ทุกกรณี
- เอกสารที่ตอ้ งเตรียม คือ สําเนาพาสสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน รูปถ่ายพื้ นหลังสีขาว
ขนาด 2 นิ้ ว
ข้อมูลส่วนตัวทีต่ อ้ งใช้ในการกรอกข้อมูล
2. เงือ่ นไขการลงทะเบียนยกเว้นการกักตัว
- ผูท้ ีเ่ ดินทาง จะต้องได้รบั วัคซีนดังต่อไปนี้ :
ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/ JOHNSON&JOHNSON
ถึงจะได้รบั การรองรับการละเว้นการกักตัว เมือ่ ถึงประเทศเกาหลี โดยประเทศเกาหลีรบั รอง
วัคซีนไขว้ โดยการฉีดเข็มที่ 2 ต้องไม่เกิน 180 วัน (ยกเว้น JOHNSON&JOHNSON เข็ม 1 ไม่
เกิน 180 วัน) หากเป็ นเข็มบู สเตอร์ ต้องก่อนเดินทาง 14 วัน
- เอกสารที่ตอ้ งเตรียม คือ เอกสารแสดงการได้รบั วัคซี นเป็ นภาษาอังกฤษที่เชื่อถือได้ เช่ น วัคซี น
พาสสปอร์ต เป็ นต้น
3. เงือ่ นไขการลงทะเบียนตรวจโควิด
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 48 ชัว่ โมง ท่านต้อง
ยืน่ ผลให้กบั ทางบริษทั กรณีเป็ นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการ
ยืนยัน เพื่อทําการย้ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั นโยบายของสายการบินและบริษทั คู่คา้ (ไม่รวมในค่าทัวร์) ต้องมีใบรับรองผลการ
ตรวจเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
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- การตรวจ ATK ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 24 ชัว่ โมง ท่านต้องยืน่
ผลให้กบั ทางบริษทั กรณีเป็ นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน
เพื่อทําการย้ายวันเดินทาง หรื อเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่ าใช้จ่ายตามจริง ทั้งนี้
ขึ้ นอยู่กบั นโยบายของสายการบินและบริษทั คู่ คา้ (ไม่ รวมในค่ าทัวร์) ต้องมีใบรับรองผลการ
ตรวจเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- การตรวจ RT-PCR ขาเข้าประเทศเกาหลี ทางบริษทั จะทําการทะเบียนจองให้ แต่ท่านจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเอง ประมาณ 80,000 วอน (ไม่รวมในค่าทัวร์)
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้ อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS)
รวมถึง ค่ า ภาษี ส นามบิ น และค่ า ภาษี นํ้า มั น ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอัพ เกรด UPGRADE ใช้ วี ล แชร์
(WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่
เป็ นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
- กระเป๋ าสัมภาระโดยนํา้ หนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้ นาํ้ หนักไม่เกิน 7 ก.ก.
- รถรับส่งนําเที่ยวตามรายการ
- ค่าเข้ าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
- หัวหน้ าทัวร์นาํ เที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้ อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็ น
เตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาํ ให้ โรงแรมตาม
รายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็ นเมืองใกล้ เคียงแทน
อ้ างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสําคัญ ทาง
บริษัทไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้ กบั ลูกค้ าที่ไม่ร้ จู ักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ที ่านเดินทาง 1 ท่าน
จําเป็ นต้ องชําระค่าห้ องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือ
กรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่ งไม่รวมประกัน
สุขภาพ
- ค่าลงทะเบียน K-ETA
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้ องพัก(ถ้ ามี) และค่าใช้ จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารสําหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
- ค่าวีซ่าสําหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ ามี) โดยผู้เดินทางต้ องทําการยื่นเองเท่านั้น
- ค่าใช้ จ่ายด้ านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็ นต้ น
- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้ องออกค่าเดินทางด้ วยตนเอง
- ค่ าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋ าสัมภาระที่มีนาํ้ หนักเกินกว่ าที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระ
ใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
- ค่ าธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความต้ องการเป็ นกรณีพิเศษหากสามารถทําได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้ บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ อยู่ท่สี ายการ
บินเป็ นผู้กาํ หนด
- ค่าภาษีนาํ้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ ว
- VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- อัตรานี้ยังไม่รวมค่ าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500
บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้ า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้ นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทาง
กลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้ มากกว่ านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
- ค่ า ตรวจ RT-PCR ที่ส นามบิน อิ น ชอน วัน แรกที่ถึง เกาหลี (ราคาประมาณ 80,000 วอน หรื อ
ประมาณ 2,800 บาทไทย)
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ต้ องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 48 ชั่วโมง ท่านต้ องยื่น
ผลให้ กับทางบริษัท กรณีเป็ นบวกหรือติดโควิดต้ องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ ในการยืนยัน
เพื่อทําการย้ ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้ จ่ายตามจริง ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั
นโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- ค่าการตรวจ ATK ขาออกจากประเทศไทย ต้ องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 24 ชั่วโมง ท่านต้ องยื่น
ผลให้ กับทางบริษัท กรณีเป็ นบวกหรือติดโควิดต้ องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ ในการยืนยัน
เพื่อทําการย้ ายวันเดินทาง หรือเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้ จ่ายตามจริง ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั
นโยบายของสายการบินและบริษัทคู่ค้า และต้องมีใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
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** การตรวจจากฝั ง่ ไทย ณ วันที่ 15-06-2022 สามารถตรวจได้ท้ งั RT-PCR ก่อนเดินทางภายใน 48
ชม. หรือ ATK ก่อนเดินทาง ภายใน 24 ชม. ซึ่ งผลตรวจที่ใช้ จะต้องเป็ นภาษาอังกฤษและเป็ นผลจาก
LAB เท่ านั้น หากผลตรวจที่ลูกค้าตรวจออกมา เอกสารไม่ ใช่ ภาษาอังกฤษ และไม่ สามารถเช็ คอิ นได้
บริษทั ไม่รบั ผิดชอบทุกกรณี **
เงือ่ นไขการจอง
- กรุณาทําการจองล่ วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้ อมชําระเงินมัดจําครั้งที่ 1 ท่านละ
15,000 บาท หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินในวัน
ถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ ได้ รับยอดเงินตาม
เวลาที่กาํ หนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้ องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้ องทําจองเข้ า
มาใหม่ นั่ น หมายถึ ง ว่ า กรณี ท่ีมี คิ ว รอ (WAITING LIST) ก็จ ะให้ สิท ธิ์ ไ ปตามระบบ ตามลํา ดั บ
เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่นี ่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจํ านวน เท่านั้น
- หลังได้ รับการลงทะเบียน K-ETA ผ่านแล้ ว กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้ อย 20 วัน ก่อนออก
เดินทาง หากท่านไม่ชาํ ระภายในระยะเวลาที่ท่บี ริษัทกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิก
การเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกค้ าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน 100%
เงือ่ นไขการยกเลิก และ เปลีย่ นแปลงการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีท่วี ัน
เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกก่อน 40 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้ จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจํา
ตัว๋ เครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้ จ่ายจําเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ชี าํ ระแล้ วทั้งหมด
- กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ ความผิดของบริษัททัวร์ เช่ น มีนโยบายห้ ามการเข้ าออกของแต่ ละ
ประเทศ หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพี
เรียดถัดไปให้ กบั ลูกค้ า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและบริษัทแลนด์ต่างประเทศ ไม่สามารถ
คืนเงินได้ทุกกรณี
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- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้ องแจ้ งให้ ทางบริษัททราบล่ วงหน้ า อย่างน้ อย
20 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้ งหลังจากเจ้ าหน้ าที่ออกเอกสารเรียบร้ อยแล้ ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่
เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสําคัญด้ วย กรุณาสอบถามกับเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณีพิเศษ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่ าใช้ จ่ายการดําเนินการต่ างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- กรณีลงทะเบียน K-ETA ไม่ผ่าน จะรีฟันเงินคืนให้โดยหักค่าใช้จ่ายตามจริง
 หากไม่ ผ่าน K-ETA หักค่ ามัด จํ าตัว๋ 1500 บาท และค่ ากรอก K-TEA 500
บาท
 กรณีทีล่ ูกค้ามี K-ETA อยู่แล้ว ทางบริษทั จะคืนค่าธรรมเนียม 300 บาท/ท่าน

หมายเหตุ
- กรณีท่ีท่านต้ องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่ น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋ว
รถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่
สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน
หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่า
อากาศยานเป็ นสําคัญเท่านั้น สิ่งสําคัญ ท่านจําเป็ นต้ องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่าง
น้ อย 3 ชั่ วโมง โดยในส่ ว นนี้ หากเกิด ความเสีย หายใดๆบริ ษั ทขอสงวนสิทธิ์ใ นการไม่ รับ ผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
- กรณีท่อี อกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้ อยแล้ ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาํ เนินการส่งสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ ทาง
บริษัทเพื่อใช้ ในการออกบัตรโดยสาร
- หลังจากท่านชําระค่ าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้ อยแล้ ว ทางบริษัทจะนําส่งใบนัดหมายและเตรียม
ตัวการเดินทางให้ ท่านอย่างน้ อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ ี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อน
ไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้ องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั้น หากต้ องการ
เปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณีพิเศษ
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- ทางบริ ษัทไม่ มีนโยบายจัดคู่ นอนให้ กับลู กค้ าที่ไม่ ร้ ูจักกันมาก่อน เช่ น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน
จําเป็ นต้ องชําระค่าห้ องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้ องมีอายุใช้ งานได้ คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- กรณีท่ีท่านเป็ นอิสลาม ไม่ ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้ อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณี
พิเศษ
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้ า
ของสายการบิ น ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้ ว ง คํา สั่งของเจ้ า หน้ า ที่รั ฐ และอื่น ๆ ที่อ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดใช้ บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้ อมคณะ ถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้ องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอาํ นาจในการตัดสินใจหรือให้ คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอาํ นาจของบริษัทฯกํากับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพี
เรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้ จ่ายการดําเนินการต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ ท่โี รงแรมและจําเป็ นต้ องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้ องการ
- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่ งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง
- เนื่ อ งจากการเดิ น ทางท่ อ งเที่ย วในครั้ ง นี้ เป็ นการชํา ระแบบเหมาจ่ า ยขาดกับ บริ ษั ท ตั ว แทนใน
ต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วน
หนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้ รับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้ าชมได้ ไม่
ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้
ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้ จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้ าทั้งหมดแล้ ว
- หากมีสถานที่ ร้ านค้ าที่ไม่สามารถเปิ ดให้ บริการได้ ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
ความเหมาะสม โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ าเป็ น
สําคัญ หากกรณีท่จี าํ เป็ นจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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**เมือ่ ท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯ แล้วทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ่ นไขข้อตกลง
ทั้งหมดนี้ แล้ว**
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีม่ อบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน K-ETA
1 .ชื่อ – นามสกุล ตามหน้าหนังสือเดินทาง (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
.................................................................................................................................................................
2. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ** ไฟล์ JPG เท่านั้น ** // ** หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่นอ้ ยกว่า
6 เดือน ** // ** รูปภาพหนังสือเดินทางต้องชัดไม่เบลอ สามารถมองเห็นข้อมูลครบถ้วน **

3. เบอร์โทรศัพท์ทีส่ ามารถติดต่อได้ ...................................................................................... (เบอร์ของ
ลูกค้า)
อีเมลของลูกค้า ........................................................... (การลงทะเบียนจอง PCR ทีเ่ กาหลีใช้เมล 1
เมล ต่อ 1 คน)
4. แจ้งรายละเอียดข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศ
เคยไปเกาหลีหรือไม่
....................................

ไม่เคย

เคย .................. ครั้ง เดินทางเพือ่

.................................................................................................................................................................
.........
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เคยไปประเทศอื่นทีไ่ ม่ใช่เกาหลีหรือไม่

ไม่เคย

เคย .................. ครั้ง เดินทางเพือ่
........................................................................................................
(เคย/ไม่เคย กรุณาแจ้งรายละเอียดการเดินทาง – เดินทางไปประมาณกีค่ รั้งและเดินทางไปทําอะไร)
5. แจ้งอาชีพ ณ ปั จจุบนั ของท่าน (กรุณาแจ้งข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
5.1 อาชีพ ณ ปั จจุบนั
.........................................................................................................................
5.2 รายได้โดยประมาณ/เดือน
...........................................................................................................
5.3 ชื่อสถานทีท่ ํางาน ณ ปั จจุบนั หรือชื่อของนายจ้าง
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
................................................
5.4 เบอร์ติดต่อของสถานทีท่ ํางาน หรือนายจ้าง
.................................................................................
6. ผูร้ ่วมเดินทางของท่าน (กรุณาแจ้งข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
ชื่อ-สกุล......................................................................................วันเดือนปี เกิด
(ค.ศ.).....................................................
เบอร์ติดต่อของผูร้ ่วมเดินทาง.......................................................ความสัมพันธ์
...........................................................
7. รูปถ่ายหน้าตรง พื้ นหลังสีขาว ** ขนาดไม่เกิน 700x700 PIXELS หรือ 2x2 นิ้ ว ไฟล์รูปถ่ายทีส่ ่งให้
ทางบริษทั ต้องเป็ นไฟล์ JPG หรือ JPED เท่านั้น **
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** รบกวนส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าทีท่ นั ที หลังจากทีช่ ําระเงินมัดจํ า เนือ่ งจากเอกสาร K-ETA
จะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา **
** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการทําเอกสารตามคิวทีไ่ ด้รบั เอกสารจากลูกค้าเท่านั้น **
** หากข้อมูลทีล่ ูกค้าแจ้งมามีความผิดพลาดหรือต้องการจะแก้ไขข้อมูลทีแ่ จ้งเจ้าหน้าทีม่ า จะต้อง
ดําเนินการกรอกเอกสารใหม่ท้ งั หมด ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบ K-ETA ได้ **
** กรุณาให้ขอ้ มูลตามความเป็ นจริงเท่านั้น **
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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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