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- รวมค่าบริการลงทะเบียน K-ETA, ลงทะเบียนขอ QR CODE ยกเว้นกักตัว และ
Thailand Pass
- ชมสะพานแขวนมาจังโฮซู ยาวที่สดุ ของเกาหลี
- ชมจุดไฮไลท์สดุ ฮิต เกาะนามิ, โซลทาวเวอร์, สวนลอยฟ้ า Seoullo7017 และ 934 King’s
Cross คาเฟ่ ธีมแฮร์ร่พี อตเตอร์สดุ ฮิต

- ช้อปปิ้ งสุดมันส์ ย่านฮงแด และเมียงดง จุใจกับหลากหลายเมนู เกาหลี ต้นตํารับ
วันแรก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

23.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ บริเวณผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน
สายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ Air Asia X (XJ) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอํานวย
ความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่อง
ออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที เนื่ องจาก
ตัวเครื
๋ ่องบินของคณะเป็ นตัวกรุ
๋ ป๊ ระบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นงั ่ ได้ ที่นงั ่ อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกัน
และไม่สามารถเลือกช่วงที่นงั ่ บนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงือ่ นไขสายการบิน

วันที่สอง

สนามบินอินชอน เกาหลีใต้-โซล-โซลทาวเวอร์-สวนลอยฟ้ า Seoullo7017

02.45 น.

ออกเดินทางบินลัดฟ้ าสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดย สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Air
Asia X) เที่ยวบินที่ XJ700 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง 20 นาที ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดืม่

10.05 น.

เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับ
นาฬกิ าของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง, จุด
คัดกรองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล ้ว นําท่านเข้าตรวจ RT-PCR COVID-19 ตามกฎข้อบังคับของ
ประเทศเกาหลีใต้

UTR201570

กฎข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้จะต้องทําการการตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางมาถึง มี
ค่าใช้จา่ ยท่านละ 80,000 วอน ซึ่งไม่รวมในค่าทัวร์ ขัน้ ตอนนี้ จะใช้เวลารอผลตรวจประมาณ 3 – 4
ชัว่ โมง ในช่วงที่รอผลทางบริษทั ฯจะนํ าท่านเข้าเช็คอินเข้าโรงแรมที่พกั หลังจากผลตรวจออกจะนํ าท่าน
ออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ *อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศ*

กลางวัน
บ่าย

เย็น
ที่พกั

จากนัน้ นําท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้ นําท่านเช็คอินเข้าโรงแรมทีพ่ กั
บริการอาหารกลางวัน (1)
จากนัน้ นําท่านสู่ โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) ตัง้ อยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล เป็ นจุดชม
วิวทีม่ องเห็นวิวทัว่ ทัง้ กรุงโซล และบริเวณรอบๆ นับเป็ นอีกสถานทีส่ ุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งทีค่ ู่รกั ทุกคู่
ไม่ควรพลาด ถือเป็ นไฮไลท์สาํ คัญของกรุงโซลทีน่ กั ท่องเทีย่ วทุกคนจะต้องมาเลยทีเดียว นอกจากนี้ ยังมี
อีกจุดเป็ นไฮไลท์สาํ คัญที่นกั ท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะชมสถานที่คลอ้ งกุญแจชื่อดัง Love Key
Ceremony ที่มคี วามเชื่อว่า คู่รกั ที่มาคลอ้ งกุญแจที่น่ีจะมีความรักที่ยนื ยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวร์น้ ี
ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟต์** จากนัน้ นําท่านชม สวนลอยฟ้ า Seoullo 7017 หรือ สวนลอยฟ้ า เกาหลี
ได้เ ปิ ดตัว อย่ า งเป็ น ทางการเมื่อ เดือ นพฤษภาคม 2017 สวนลอยฟ้ านี้ เ กิด จากการนํา ทางยกระดับ
เสื่อมสภาพมาปรับปรุงทัศนียภาพ เปลีย่ นทางเดินรถให้กลายเป็ นทางเดินสําหรับผูค้ น และตกแต่งเป็ น
สวนลอยฟ้ าใจกลางกรุงทีล่ ้อมรอบด้วยพื้นทีส่ เี ขียว ทําให้กรุงโซลกลายเป็ นเมืองน่าอยู่ยง่ิ ขึ้น
บริการอาหารเย็น (2)
Hotel Skypark ระดับ 3 ดาว, เมืองโซล

วันที่สาม

สะพานแขวนมาจังโฮซู–เกาะนามิ-โซล-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+สวนชุดฮันบก-ศูนย์น้ํ ามันสน
เข็มแดง-โรงงานพลอยสีม่วง-ช้อปปิ้ งย่านฮงแด-934 King’s Cross คาเฟ่ ธีมแฮร์ร่ีพอต
เตอร์สดุ ฮิต

เช้า

บริการอาหารเช้า (3)
นําท่านเดินทางสู่เมืองพาจู นําท่านชม สะพานแขวนมาจังโฮซู (Majang Lake Suspension Bridge)
สะพานแขวนแห่งนี้เป็ นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองพาจู ทีเ่ พิง่ เปิ ดตัวไปเมือ่ เดือนมีนาคม 2018 ที่ผ่าน
มา นอกจากจะเป็ นสะพานแขวนทีย่ าวทีส่ ุดในเกาหลี ภายในพื้นทีก่ ว่า 200,000 ตารางเมตรของทะเลสาบ
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กลางวัน
บ่าย

มาจัง จะพบกับหอคอยตัง้ ตระหง่านอยู่ตรงหน้า ก่อนจะถึงตัวสะพานจะมีรา้ นกาแฟไว้คอยบริการสําหรับ
นักท่องเที่ยวที่อยากนัง่ จิบกาแฟ รับลมเย็นๆที่โชยมาจากทะเลสาบจากนัน้ นําท่านเดินทางสูเ๋ มืองชุนชอน
นําท่านชม เกาะนามิ เกาะอันโด่งดังจากภาพยนตร์และซีรีสท์ งั้ ของไทยและเกาหลี เกาะนามิเกิดขึ้นจาก
ผลของการกัน้ นํา้ เพือ่ สร้างเขือ่ น มีพ้นื ทีป่ ระมาณ 270ไร่ มีลกั ษณะเป็ นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว บรรยากาศ
ร่มรื่น สบายๆ เหมาะกับการพักผ่อนเทีย่ วเล่นในแต่ละฤดูบรรยากาศบนเกาะก็จะแตกต่างกันออกไป
บริการอาหารกลางวัน (4)
จากนัน้ นําท่านเดินทางกลุบเข้าสู่กรุงโซล จากนัน้ นําท่านชม พิพิธภัณฑ์สาหร่ายเกาหลี ให้ท่านได้ชม
กรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีพร้อมชิมสาหร่ายแสนอร่อย หรือจะซื้อเป็ นของฝากกลับบ้านที่มใี ห้
ท่านได้เลือกซื้อหลายรสชาด พิเศษ…บริการ ชุดประจําชาติฮนั บก ซึ่งเป็ นชุดประจําชาติของเกาหลี ให้
ท่านถ่ายภาพสวยๆ แห่งความประทับใจ เก็บไว้เป็ นที่ระลึก จากนัน้ นําท่านชมสมุนไพรชื่อดังของเกาหลี
นํ้ ามันสนเข็มแดง (RED PINE) ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษ
ออกจากร่างกายช่วยลดระดับนํา้ ตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดหรือดีทอ็ กเลือดให้สะอาด
และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวก ที่กาํ ลังได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากทัง้ ในไทย และ เกาหลี
นําท่านเดินทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส (AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลีใต้เป็ น
ดินแดนของง พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีตงั้ แต่สมี ่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงเขม้
(ม่วงไวน์) มีเสน่ หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมื่อมาทําเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และ สร้อยข้อมือ
เป็ นหินที่มพี ลังในการบําบัดทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจของผูส้ วมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็ นพลอยแห่ง
สุขภาพและนําโชค สามารถปกป้ องคุม้ ครองผูส้ วมใส่ได้ จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด ย่านช้อปปิ้ ง
บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก ไม่วา่ จะเป็ นอาหารเลิศรส สินค้าแฟชัน่ นานาชนิดสินค้าแปลกใหม่
ที่น่าสนใจ ก็สามารถหาซื้อได้ท่นี ่ีในขณะเดียวกันที่น่ียงั เป็ นศู นย์รวมวัฒนธรรมวัยรุ่นแหล่งรวมตัวของ
ศิลปิ นและนักแสดงข้างถนน อีกมากมาย อีกทัง้ ยังมีคาเฟ่ ธีมแฮร์ร่ีพอตเตอร์สุดฮิต 934 King’s

Cross พลาดไม่ได้สาํ หรับสาวกพ่อมดน้อยแฮรรี่พอตเตอร์ (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม
หากต้องการเข้าไปถ่ายรูปด้านในต้องสังเครื
่ ่องดืม่ จากทางร้านด้วยเท่านัน้ )
เย็น
ที่พกั

บริการอาหารเย็น (5)
Hotel Skypark ระดับ 3 ดาว, เมืองโซล

วันที่ส่ี

พระราชวังเคียงบกกุง–หมู่บา้ นฮันอก-ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ-ศูนย์
ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางค์-ร้านค้าปลอดภาษี -คลองชองเกชอน-ช้อปปิ้ งเมียงดง
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เช้า

บริการอาหารเช้า (6)
นําท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โช
ซอน ตัง้ อยู่ใจกลางกรุงโซล ด้วยฉากหลังของพระราชวังนัน้ เป็ นเขาพูกกั ซาน ทําให้ดูยง่ิ ใหญ่อลังการเป็ น
อย่างมาก เมือ่ เทียบกับพระราชวังอืน่ ๆ จะมีขนาดใหญ่ทส่ี ุดในบรรดาพระราชวังโบราณทัง้ หมด 5 แห่งที่
ยังคงรักษาไว้ เดิมมีตาํ หนักอาคารมากถึง 200 อาคาร ในปัจจุบนั ได้รบั การบูรณะแล ้วเหลือเพียง 10
ตําหนัก นอกจากนี้ภายในบริเวณของพระราชวังแห่งนี้มสี ถาปัตยกรรมทีน่ ่าสนใจคือ พระทีน่ งั ่ คึนจองวอง
และ ศาลาเคียงฮเวรู ซึง่ ตัง้ อยู่ภายในบริเวณสระนํา้ และมีทศั นียภาพทีส่ วยงามมาก หมายเหตุ : กรณี ท่ี
พระราชวังไม่เปิ ดทําการ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายกาทดแทนเป็ นการเข้าชมพระราชวังอืน่
แทน*** จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นฮันอก หมูบ่ า้ นโบราณอายุกว่า 100 ปี รูปแบบบ้านแบบดัง้ เดิม
ของเกาหลีเรียกว่า ฮันอก (บ้านโบราณเกาหลี) กําแพงผังบ้านทีก่ ่อด้วยอิฐบล็อคสีนาํ้ ตาลแดง เป็ นอีก
หนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางกรุงโซลอันคับคัง่ หมูบ่ า้ นแห่งนี้ก็ยงั คงรักษาอาคาร
บ้านเรือนในสมัยโบราณ ให้มกี ลิน่ อายของเกาหลียุคเก่า ภายในหมูบ่ า้ นมีอาคารแบบดัง้ เดิมของเกาหลี
กว่า 100 หลังทีม่ มี าตัง้ แต่สมัยโชซอน จากนัน้ นําท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSENG
CENTER) สมุนไพรโสมขึ้นทีช่ ่อื ว่าเป็ นราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกนํามาใช้เพือ่ สุขภาพจากนัน้ นําท่าน
เดินทางไปยัง เป็ นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตํารายาแผนระบุวา่ โสมเป็ นสมุนไพรทีช่ ่วยเสริมความ
แข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทําให้จติ ใจสงบ มีสรรพคุณทางการแพทย์คอื ช่วยบํารุงหัวใจ
ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน (7)

บ่าย

จากนัน้ นําท่านเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่ าลึก
บนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสู งเหนือระดับนํา้ ทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามา
รับประทานเพือ่ ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล์
กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา จากนัน้ นําท่านแวะชมสินค้าเครื่องสําอางค์ช่อื ดังราคาย่อมเยา
ณ ศู น ย์ผ ลิตภัณ ฑ์เครื่อ งสํา อางค์ (COSMETIC SHOP) จากนัน้ นําท่า นช้อปปิ้ ง สิน ค้า ปลอดภาษี
(DUTY FREE) สิน ค้า แบรนด์เ นมมากมาย อาทิ นาฬิก า,แว่ น ตา,เครื่อ งสํา อางค์ก ระเป๋ า , นํา้ หอม
เครื่องสําอางแบรนด์ชนั้ ดัง ต่างๆ อาทิ SULWHASOO , DKNY , SHISEIDO , DIOR และ กระเป๋ าแบ
รนด์ดงั ต่างๆ อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL จากนัน้ นําท่านชม คลองชองเกชอน คลอง
โบราณมีความยาวกว่า 11 กิโลเมตร ทอดผ่านกรุงโซลไปจนถึงแม่นาํ้ ฮันทีไ่ ด้รบั การพัฒนาให้เป็ นแหล่ง
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ที่พกั

ท่องเทีย่ วพักผ่อนหย่อนใจ อีกทัง้ ยังเป็ นสถานทีถ่ ่ายทําซีร่ยี ช์ ่อื ดังถือได้ว่าเป็ นต้นแบบของการพัฒนาของ
เกาหลี จากนัน้ นําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง (MYEONG-DONG) ที่เมียง
ดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่ เครื่องประดับ รองเท้า เครื่องสําอางแบรนด์ดงั มากมาย
อิสระอาหารเย็น เพือ่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย
Hotel Skypark ระดับ 3 ดาว, เมืองโซล

วันที่หา้

ร้านละลายเงินวอน-อินชอน-สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

เช้า

บริการอาหารเช้า (7)
จากนัน้ นําท่านเดินทางเมืองอินชอน จากนัน้ นําท่านแวะซื้อของฝากที่ ร้านละลายเงินวอน สาหร่าย ขนม
ต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม ครีมลา้ งหน้าโสม เครื่องสําอางโสม รวมไปถึงกิมจิ
เปเปโร (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกลว้ ย ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากอย่างจุใจ
จากนัน้ นําท่านเดินทางสูส๋ นามบินอินชอน
ออกเดินทางบินลัดฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดย สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Air Asia X) เที่ยวบินที่
XJ701 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่ โมง ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดืม่

11.15 น.

15.15 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
***********************************************

อัตราค่าบริการ

เกาหลี Summer Promotion 5 วัน 3 คืน XJ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั ห้อง เด็กอายุไม่เกิน12ปี เด็กอายุไม่เกิน12ปี
ละ2-3ท่าน
เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง

ไม่รวมตัว๋
เครื่องบิน

พักเดี่ยว

07-11 มิ.ย.65

17,990

17,990

17,990

8,990

6,000

14-18 มิ.ย.65

18,990

18,990

18,990

8,990

6,000
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21-25 มิ.ย.65

18,990

18,990

18,990

8,990

6,000

28 มิ.ย.-02 ก.ค.65

19,990

19,990

19,990

8,990

6,000

05-09 ก.ค.65

19,990

19,990

19,990

8,990

6,000

02-06 ส.ค.65

19,990

19,990

19,990

8,990

6,000

16-20 ส.ค.65

19,990

19,990

19,990

8,990

6,000

23-27 ส.ค.65

19,990

19,990

19,990

8,990

6,000

30 ส.ค.-03 ก.ย.65

19,990

19,990

19,990

8,990

6,000

06-10 ก.ย.65

19,990

19,990

19,990

8,990

6,000

13-17 ก.ย.65

19,990

19,990

19,990

8,990

6,000

20-24 ก.ย.65

19,990

19,990

19,990

8,990

6,000

27 ก.ย.-01 ต.ค.65

19,990

19,990

19,990

8,990

6,000

อัตราค่าบริการนี้ รวม







ค่าบัตรโดยสารชัน้ ประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันทีร่ ะบุในรายการ
ค่าภาษีนาํ้ มันและภาษีสนามบิน (สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินเรียกเก็บเพิม่ )
ค่านํา้ หนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเทีย่ วบิน
ค่านํา้ หนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม
ค่ารถนําเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าทีพ่ กั ระดับ 3 ดาว 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดีย่ ว)
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ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ (ทางบริษทั สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลีย่ นแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าประกันชีวติ กรณีอบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า
รักษาพยาบาลกรณีอบุ ตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
ค่ามัคคุเทศก์นาํ เทีย่ ว
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน K-ETA

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่าบริการตรวจโควิด RT-PCR ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย 48 ชม. และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ตามกฎข้อบังคับ
การเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้
- ค่าบริการตรวจโควิด RT-PCR เมือ่ เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ 80,000 วอน ต่อท่าน และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ตามกฎ
ข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้
- ค่าแพ็คเกจ Test and Go สําหรับเดินทางกลับประเทศไทย และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ตามกฏข้อบังคับการเดินทางเขา้
ประเทศไทย
- ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน, ค่าเลือกทีน่ งั ่ บนรถนําเทีย่ ว
- ค่าบริการโหลดกระเป๋ าส่วนเกิน 20 กก.
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งั ่ เพิม่ เอง, ค่าอาหารและเครื่องดืม่
สัง่ พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การ
นัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีผ่ ูเ้ กี่ยวข้องซึง่ อยู่นอกเหนือความควบคุมของ
บริษทั ฯ
- ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่าน ชําระทีส่ นามบินวันเดินทาง

เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่ และการยกเลิก
เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่
1.กรุณาทําการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทําการหรือก่อนหน้านัน้ พร้อมชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท โดยส่ง
เอกสารการลงทะเบียนเพือ่ ขอเอกสาร เข้า-ออกประเทศดังนี้
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1.1 เอกสารเพิม่ เติมสําหรับใช้ลงทะเบียนขอ K-ETA, QR CODE ยกเว้นการกักตัวทีเ่ กาหลี และ Thailand Pass
- สําเนาหนังหนังสือเดินทางหน้าแรกทีม่ รี ูปผูเ้ ดินทาง (PASSPORT) ทีอ่ ายุใช้งานคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วัน
เดินทางกลับ และมีหน้าว่างสําหรับประทับตรา 2 หน้า โดยแสกนเป็ นไฟล์รูปภาพเท่านัน้ ไม่สามารถใช้รูปทีถ่ ่ายจากโทรศัพท์
ได้
- รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากพื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน โดยส่งเป็ นไฟล์รูปเท่านัน้
1.2 เอกสารการลงทะเบียนขอ QR CODE ขอยกเว้นการกักตัว
- เอกสารรับรองการได้รบั วัคซีน โดยต้องได้รบั เข็มที่ 2 ไม่เกิน 180 วัน หากเป็ นเข็มที่ 3 บูสเตอร์ ต้องไม่ตาํ ่ กว่า 14 วัน
1.3 เอกสารการขอลงทะเบียน Thailand Pass
- เอกสารรับรองการได้รบั วัคซีน โดยต้องได้รบั เข็มที่ 2 ไม่เกิน 180 วัน หากเป็ นเข็มที่ 3 บูสเตอร์ ต้องไม่ตาํ ่ กว่า 14 วัน
2.ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั้ หมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนัน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
การเดินทางของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง
3.เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขการ
ให้บริการทีไ่ ด้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทงั้ หมดนี้แล ้วเงือ่ นไขการยกเลิก
4.เอกสารใบรับรองผลตรวจ RT-PCR สําหรับการใช้ในวันเดินทางเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ ท่านจะต้องตรวจก่อนเดินทาง ไม่
เกิน 48 ชัว่ โมง
เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง
***เงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์เป็ นไปตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนํ าเที่ยวและมัคคุเทศก์***
- แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่าธรรมเนียม K-ETA
๋ ่องบิน 2,000 บาท (กรณีลงทะเบียน K-ETA ผ่านแล ้วยกเลิก)
และค่าบริการ 900 บาท, ค่ามัดจําตัวเครื
- แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถงึ 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ได้แก่ ค่ าธรรมเนียม K-ETA, ค่ ามัดจําตัวเครื
๋ ่องบิน, ค่ ามัดจํารถนําเที่ยว, ค่ ามัดจําโรงแรมที่พกั , ค่ ามัดจํา
ร้านอาหาร, และ ค่าบริการ จํานวน 5,000 บาท
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- แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คนื เงินเต็มจํานวน
**ในกรณี จองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินโดยไม่มี
เงือ่ นไขใด ๆ ทัง้ สิ้น**

รบกวนอ่านทําความเข้าใจเงือ่ นไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน

เงือ่ นไขการให้บริการ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั
ดุลยพินิจของบริษทั ฯ เท่านัน้ อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้นิ สุดสมบูรณ์ หากท่าน
ได้ชาํ ระเงินค่าบริการมาแล ้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงือ่ นไขการให้บริการข้ออืน่ ๆทีไ่ ด้ระบุมาทัง้ หมดนี้แล ้ว
2. บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้ การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝง
อืน่ ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม
การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อืน่ ๆ ทีเ่ ข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น
เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกล่าวทัง้ สิ้น
3. โปรแกรมทัวร์น้ จี ะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตํา่ 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าํ หนดไว้เท่านัน้
หากมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางรวมแล ้วน้อยกว่าทีก่ าํ หนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกําหนดการ
เดินทาง
4. กรณีทท่ี างประเทศเกาหลีใต้ระงับการอนุมตั วิ ซี ่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมในกรณีตอ้ งทําเรื่อง
ยืน่ ขอวีซ่า
5. อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นราคาค่าบริการในกรณีทม่ี กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํา้ มัน
หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึ้นในช่วงใกล ้วันทีค่ ณะจะเดินทาง
6. เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ บัตรโดยสารชัน้ ประหยัดพิเศษของเทีย่ วบินปกติและเทีย่ วบินเช่าเหมาลํา ทางบริษทั จะ
ทําการออกบัตรโดยสารทันทีเมื่อคณะมีจาํ นวนขัน้ ตํา่ 9 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูเ้ ดินทาง และกําหนดการ
เดินทางได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมตามที่สายการบินกําหนด และขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบิน เวลากําหนดการเดินทางของเทีย่ วบิน ตามข้อกําหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ตอ้ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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7. บริษทั ฯและตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์,เทีย่ วบิน,สายการบินและทีน่ งั ่ บนรถนํา
เทีย่ วตามความเหมาะสมให้สอดคล ้องกับสถานการณ์ขอ้ จํากัดด้านภูมอิ ากาศ, จํานวนทีน่ งั ่ ของชัน้ ประหยัดพิเศษของ
สายการบิน และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์
สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสําคัญ
8. ในระหว่างการท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ค่าบริการทีท่ ่านชําระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาํ ระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่
ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าํ ให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุไว้
ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจาก
สายการบิน บริษทั ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อน่ื
ทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้สาํ หรับค่าบริการนัน้ ๆ
11. เดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการ
เดินทางท่องเทีย่ วด้วยตัวท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ่ ู ้
เดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วนี้
12. ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่
สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว
อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
13. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน
ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร โรคระบาด ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความ
ล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่าง ๆ
14. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผู ้
เดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชน
ในประเทศทีเ่ ดินทางไป
15. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจาก
อุบตั เิ หตุในรายการท่องเทีย่ ว (ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึง่ อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
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16. ในกรณีผูเ้ ดินทางทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ เช่น การขอใช้วลี แชร์ทส่ี นามบิน กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย
7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ทท่ี ่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิด
ขึ้นกับผูเ้ ดินทาง (ถ้ามี)
17. กรณี ท่ีผูเ้ ดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่ น ตัวเครื
๋ ่องบิน , ตัวรถทั
๋ วร์ , ตัวรถไฟ
๋
กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือ่ ยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ ก่อนออกบัตรโดยสาร โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นใดๆทัง้ สิ้น
18. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากผูเ้ ดินทางไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่
ระบาด COVID-19 บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นใดๆทัง้ สิ้น
19. ทัวร์ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ การท่องเทีย่ วเป็ นหมูค่ ณะเท่านัน้ หากผูเ้ ดินทางต้องการแยกตัวออกจากกรุป๊ ทัวร์ โดย
ไม่ลงร้านช้อปปิ้ ง เช่น นํา้ มันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อเมทิส / ร้านค้าปลอดภาษี ซึง่ ทัวร์มคี วาม
จําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย “เพราะมีผลกับราคาทัวร์” จึงเรียนให้กบั นักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทัวร์
จําเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใช้เวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซื้อหรือไม่ซ้ อื ขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้า
เป็ นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิ้น และทุกการตัดสินใจซื้อนัน้ เป็ นดุลพินิจของลู กค้า 100% ทัวร์จะไม่มสี ่วน
รับผิดชอบความพอใจหากท่านไม่พ่งึ พอใจสินค้าภายหลัง และถ้าหากลูกค้าไม่มคี วามประสงค์จะเข้าร้านดังกล่าว
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ จากท่านเป็ นจํานวน 300 USD ต่อท่าน
20. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ในกรณี ท่ผี ูเ้ ดินทาง เป็ นชาวต่างชาติ, พระสงฆ์ หรือนักบวช
จะต้องเพิม่ จากราคาค่าทัวร์ปกติอกี 4,000 บาทต่อท่าน**กรณีตดั กรุป๊ เหมาทีเ่ ป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจ
ขายตรงเครื่องสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุป๊ ที่มกี ารขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทกุ
ครัง้ **
21. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบตั ิเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
22. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจของบริษทั ฯ กํากับเท่านัน้
23. กรณี ผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้ จากที่ดา้ นหน้าเคาน์เตอร์
เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึ้นตามมา และ
จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์และค่าทิปทีท่ ่านชําระมาแล ้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

UTR201570

