KOREA 5Days 3Nights
ซุปตาร์...โคเรีย ชีวิตดี๊ดี ที่ลงตัว
กําหนดการเดินทาง สิงหาคม - กันยายน 2565

UTR201523

โดยสายการบินทีเวย์ (TW)
 เช็คอินแลนด์มาร์คเกาหลี โซลทาวเวอร์
 ตามรอยซีรียเ์ กาหลีสุดคลาสสิค เกาะนามิ
 ตื่นตากับสวนสนุกกลางแจ้งทีใ่ หญ่ทีส่ ุดของประเทศ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
 เข้าชมพระราชวังหลักแห่งแรกของราชวงศ์โชซอน พระราชวังเคียงบกกุง
 ช้อปปิ้ งย่านฮงแดและย่านเมียงดง แวะชิมร้าน Street Food แบบฟิ นๆ

19 – 23 สิงหาคม 2565

ราคาผูใ้ หญ่
(ไม่มีราคาสําหรับเด็ก)
23,888

26 – 30 สิงหาคม 2565

24,888

6,000

02 – 06 กันยายน 2565

19,888

6,000

08 – 12 กันยายน 2565

19,888

6,000

16 – 20 กันยายน 2565

19,888

6,000

23 – 27 กันยายน 2565

20,888

6,000

วันเดินทาง

พักเดีย่ ว
6,000

ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ คนขับรถท้องถิน่ ตามทําเนียม ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป*
(ยกเว้นเด็กตํา่ กว่า 2 ขวบ) ทั้งนี้ ขออนุ ญาตเก็บทิปก่อนการเดินทางทีส่ นามบินในวันเช็คอิน
สําหรับหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
**ราคาเด็กตํา่ กว่า 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอีกครั้ง**
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(ทั้งนี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามค
วันแรก
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
21.30 น. พร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า
หมายเลข 5 เคาน์เตอร์ P สายการบิน ทีเวย์ (TW) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางและนําท่านโหลดสัมภาระ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่อง เนื่องจากต้ องเป็ นไป
ตามระบบของสายการบิน กรณีต้องการจองที่น่ังจะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม)
วันทีส่ อง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - โซลทาวเวอร์ - ย่านฮงแด
01.55 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ สายการบิน ทีเวย์ (TW)
เที่ยวบินที่ TW102
09.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจ
คนเข้ าเมืองและศุลกากร เรียบร้ อยแล้ ว (เวลาที่เกาหลีเร็วกว่ าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) เมื่อผ่ านเข้ าประเทศเกาหลีใต้ แล้ ว นํา
ท่านตรวจโควิ ด แบบ RT-PCR Test ตามนโยบาย และกฏระเบียบการเข้ าประเทศเกาหลี ที่
สนามบินนานาชาติอนิ ช็อน จากนั้นนําท่านเชคอินเข้ าโรงแรมที่พักเพื่อรอผลตรวจ ประมาณ 3-5
ชั่วโมง หากผลตรวจออกไม่พบเชื้อ จากนั้นจึงนําท่านเดินทางท่องเที่ยวได้ ตามปกติ (ค่าใช้จ่าย
ในการตรวจโควิด ประมาณ 80,000 วอน/ท่ าน ราคาตรวจ RT-PCR Test ไม่รวมอยู่ใน
โปรแกรมทัวร์)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน (1)
นํา ท่ านเดินทางสู่แ ลนด์ม าร์ คของกรุงโซล โซลทาวเวอร์ Namsan Tower หรื อ Seoul Tower
หอคอยที่อยู่บนยอดเขานัมซาน เป็ นสัญลักษณ์ประจําเมืองหลวงของเกาหลีใต้ ผู้คนนิยมมาเดิน
ออกกําลังกาย เพราะเป็ นที่ท่รี ณรงค์เรื่องการลดควันพิษ จํากัดการใช้ รถในการขึ้นเขา รถโดยสาร
ก็เป็ นพลังงานไฟฟ้ า วัยรุ่น หนุ่มสาว และนักท่องเที่ยวนิยมมาคล้ องกุญแจคู่รักเป็ นจํานวนมาก
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คํา่
ทีพ่ กั
วันทีส่ าม
เช้า
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นําท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด (Hongdae) เป็ นแหล่งรวมวัยรุ่น เพราะอยู่ใกล้ มหาวิทยาลัยฮงอิก
(Hongik University) ร้ านค้ าในย่านนี้กจ็ ะออกแนววัยรุ่น ราคาไม่แพง จําพวกเครื่องสําอางแบ
รนด์ช้ันนําของเกาหลี เช่ น Etude, Nature Republic, It’s’ Skin และเสื้อผ้ าแฟชั่นสวยทันสมัย
ให้ ช้อปตลอดข้ างทาง และย่านนี้ยังมีอาหาร
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (2)
Hotel Skypark หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
สะพานแขวนมาจังโฮซู - เกาะนามิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
นําท่านชม สะพานแขวนมาจังโฮซู (Majang Lake Suspension Bridge) สะพานแขวนแห่ งนี้
เป็ นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองพาจู ที่เพิ่งเปิ ดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคม 2018 ที่ผ่านมา สะพาน
แขวนนี้ถือว่ายาวที่สุดในเกาหลี ณ ปั จจุ บันยาวถึง 220 ภายในทะเลสาบมีพ้ ืนที่กว่า 200,000
ตารางเมตร ของทะเลสาบมาจัง
นําท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ (Nami Island) ตั้งอยู่ในเมืองชุ นชอน จังหวัดคังวอน ที่น่ีถือเป็ น
แหล่ งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและสําคัญของเกาหลีใต้ เป็ นเกาะกลางแม่ นาํ้ ฮันที่มีลักษณะคล้ าย
ใบไม้ ท่ลี อยอยู่ในนํา้ อีกทั้งยังมีทวิ ทัศน์ท่สี วยงามไปด้ วยต้ นเกาลัดและทิวสนที่เรียงรายตลอดสอง
ข้ างทาง ซึ่งในแต่ละฤดูต้นไม้ เหล่านี้กจ็ ะแปรเปลี่ยนสภาพกลายเป็ นความงามที่หลากหลาย จนทํา
ให้ เกาะแห่งนี้ถูกเลือกให้ เป็ นสถานที่ถ่ายทําซีรีสช์ ่ือดังอย่างเรื่อง Winter Love Song หรือ เพลง
รั กในสายลมหนาว พร้ อมเก็บภาพความ ประทับใจ ถ่ า ยรูป กับดาราแสดงนํา BAE YONG
JOON และ CHOI JI WOO รู ป ปั้ น ที่ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ ไว้ เ ก็บ เป็ นภาพความประทับ ใจ จนทํา ให้
กลายเป็ นสถานที่เที่ยวอันโด่งดังในปัจจุบัน

เทีย่ ง
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ (Everland Theme Park) ถู กขนานนามว่ า ดิสนี ย์
แลนด์เกาหลีเป็ นสวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ท่สี ดุ ของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็ นเจ้ าของ ตั้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขาให้ ท่านได้ อสิ ระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรก
ของโลกที่น่ีท่านจะพบเจ้ าป่ าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้ อย่างเป็ นสุข ชมความน่ารักของ
หมีท่สี ามารถสื่อสารกับคนขับรถได้ เป็ นอย่างดี หรือเข้ าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะ
ปลูกดอกไม้ เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซ
ทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ ซ่ึงกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้
ขึ้นอยู่ กับ สภาพอากาศ มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอก
กุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิล
ลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จัดตามตาราง
ประจําวันด้ วยบัตรเข้ าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ ทุกเครื่องเล่นไม่จาํ กัดรอบ เลือกชม
และเลือกซื้อช้ อบปิ้ งในร้ านค้ าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย

คํา่
ทีพ่ กั
วันทีส่ ี่
เช้า

UTR201523

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (5)
Hotel Skypark หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
โรงงานทีน่ อน - พระราชวังเคียงบกกุง - หมู่บา้ นบุกชอนฮันอก - ศูนย์โสม
ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ - ศูนย์เวชสําอาง - ดิวตี้ ฟรี - ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
นําท่านเข้ าชมโรงงานที่นอน Mattress Factory โรงงานที่ผลิตอุปกรณ์เครื่องนอนคุณภาพสูง ให้
ท่านได้ เลือกชม เลือกซื้อเครื่องนอนกลับไปนอนได้ อย่างสบายใจ
นําท่านเข้ าชม พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) พระราชวังหลักแห่ งแรกของ
ราชวงศ์โชซอน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาบุกฮันซาน ในกรุงโซล ปั จจุ บันกลายเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยว สามารถเข้ าไปถ่ายรูปชมความงดงาม ศึกษาประวัติศาสตร์ ทั้งคนเกาหลี และต่างชาติ
นิยมใส่ชุดฮันบกและเข้ าไปเดินชม ตําหนักต่างๆ พร้ อมกับถ่ายรูปให้ เข้ ากับบรรยากาศด้ านในอีก
ด้ วย

จากนั้นนําท่านสู่ หมู่บา้ นบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) หมู่บ้านนี้มีบ้านแบบดั้งเดิม
ซึ่งเรียกว่า ฮันอก ตั้งเรียงรายอยู่กว่าร้ อยหลัง ใกล้ ๆ กับหมู่บ้านยังเป็ นที่ต้งั ของสถานที่สาํ คัญทาง
ประวัติศาตร์ของเกาหลีหลายแห่ง เช่น พระราชวังคยองบกกุง พระราชวังชางด็อกกุง และศาลเจ้ า
จองมโย ที่น่ี ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นเพี ย งจุ ด ท่ อ งเที่ย วเท่ า นั้ น แต่ บ้ า นที่มี ค นอาศั ย อยู่ จ ริ ง นอกจากนี้ ยั ง มี
ร้ านอาหาร ร้ านชา และเกสต์เฮ้ าส์อกี ด้ วย

เทีย่ ง

นําท่านชม ศู นย์โสม (Ginseng) ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า
เป็ นโสมที่มีคุณภาพดีท่สี ดุ ชมวงจรชีวิตของโสมพร้ อมให้ ท่านได้ เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีท่ที ่สี ดุ
และราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนําไปบํารุงร่างกาย หรือฝากญาติผ้ ูใหญ่ท่ที ่านรักและนับถือ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ (Hokenamu) ต้ นไม้ ชนิดนี้เจริญเติบโตใน
ป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับนํา้ ทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีร่นุ ใหม่
นิยมนํามารับประทานเพื่อช่ วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจาก
การดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้ างจากอาหาร และยา
นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ ศู น ย์เ วชสํ า อาง (Cosmetic Shop) ให้ ท่ า นเลื อ กซื้ อคอสเมติ ก หลากยี่ ห้ อ
คุ ณ ภาพที่ผ้ ู ห ญิ ง ชาวเกาหลี ท้ัง สาววั ย รุ่ น ไปจนกระทั่ง สาวสวยสู ง วั ย แล้ ว ผู้ ห ญิ ง เกาหลี ใ ห้
ความสําคัญกับเรื่ องผิวหน้ าค่ อนข้ างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบํารุงผิวพื้ นฐาน Skin Care และ
เครื่องสําอางผสมสมุนไพร
จากนั้ น นํา ท่ า นแวะ ดิ ว ตี้ ฟรี (Duty Free) ช้ อปปิ้ งแหล่ ง ปลอดภาษี สิน ค้ า แบรนด์ เ นม อาทิ
นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสําอาง,กระเป๋ า,กล้ องถ่ายรูปหรือจะเป็ นนํา้ หอม เครื่องสําอางแบรนด์ช้ัน
ดัง ต่างๆ อาทิ Sulwhasoo, DKNY, Shiseido, Dior
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เช้า

นํา ท่ า นช้ อ ปปิ้ งตลาดดั ง ที่สุด ของเกาหลี ตลาดเมี ย งดง หรื อ สยามสแควร์ เ กาหลี หากท่ า น
ต้ องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็ นอย่างไร ก้ าวลํา้ นําสมัยเพียงใดท่านจะต้ องมาที่เมียงดงแห่ง
นี้พบกับสินค้ าวัยรุ่นอีกมายให้ ท่านได้ เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า
อิสระรับประทานอาหารคํา่ ตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง
Hotel Skypark หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
พิพธิ ภัณฑ์สาหร่าย - การทําข้าวห่อสาหร่าย - ศูนย์น้ าํ มันสนเข็มแดง - พลอยอเมทิส
ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหาร เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)

เทีย่ ง

นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่ าย (Seaweed Museum) จะจัดได้ เรียนรู้เรื่องราวต่ างๆของ
การทําสาหร่ายและประวัติความเป็ นมาต้ นกําเนิดของการผลิตสาหร่ายพร้ อมทั้งให้ ท่านได้ ล้ ิมลอง
รสชาติสาหร่ายของเกาหลีแบบดั้งเดิม และสามารถเลือกซื้อเป็ นของฝากอีกด้ วย
จากนั้ น นํา ท่ า นเรี ย นรู้ การทํ า ข้า วห่ อ สาหร่ า ย (Kimpap) อาหารง่ า ยๆ ที่ค นเกาหลี นิ ย ม
รับประทาน โดยการนําข้ าวสุก และส่วนผสมอื่นๆหลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่
เจียว ปูอดั แฮม เป็ นต้ น วางแผ่บนแผ่นสาหร่าย ม้ วนเป็ นแท่งยาวๆ แล้ วหั่นเป็ นชิ้นพอดีคาํ ซึ่ง
โดยส่วนมากจะทําขนาดกะทัดรัด ชาวเกาหลีมักกินเมนูน้ ีในเวลารีบๆ เพราะมันกินง่าย เร็ว และ
พกพาสะดวก
พิเศษ !! ให้ ท่านได้ ใส่ชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) สนุ กสนานกับกิจกรรมให้
ท่านแต่งกายในชุดประจําชาติพ้ ืนเมืองเกาหลี เก็บภาพเป็ นที่ระลึก
นําท่านชม ศู นย์น้ าํ มันสนเข็มแดง (Red Pine) เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ ามันสน มีสรรพคุณ
ช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้ เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)

คํา่
ทีพ่ กั
วันทีห่ า้
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นํา ท่ านชม โรงงานเจี ยระไน พลอยอเมทิ ส (Amethyst Factory) แดนเกาหลี เป็ นแดนของ
พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีต้ังแต่สมี ่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์
เย้ ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้ อยข้ อมือ
นําท่านช้ อปปิ้ งละลายเงินวอนที่ ณ ซุ ปเปอร์มาร์เก็ต (Super Market) มีสนิ ค้ าต่างๆ มากมาย
ให้ เลือกซื้อหาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่ก่งึ สําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ ตาม
ฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ

ได้ เ วลาอัน สมควร นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ อิ น ชอน เพื่ อ เดิ น ทางกลั บ สู่
กรุงเทพฯ
20.25 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน ทีเวย์ (TW) เที่ยวบินที่
TW101
00.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++

บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้ งให้
ทราบล่ วงหน้ า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เช่ น เหตุการณ์ทางธรรมชาติ
การเมือง สภาพการจราจรทั้งทางบกและทางอากาศ สถานะห้ องพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถึงสภาพอากาศที่
ไม่เอื้ออํานวย ทั้งนี้ทางเราจะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสําคัญ และการบริการของ
รถบัสนําเที่ยว ตามกฎหมาย สามารถให้ บริการวันละ 12 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับ
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จะเป็ นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้น ๆ เป็ นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

หมายเหตุสําค ัญ :
เนืองจากเป็ นการจองทัวร์ลว่ งหน ้า ณ วันเดินทางจริง อาจจะมีเหตุการณ์ททํ
ี าให ้ไฟล์ทบินล่าชา้ หรือเปลียนแปลง
เวลาบิน หากท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศหรือต่างประเทศก่อนหรือหลังจากการเดินทาง โปรดสํารองเวลาใน
การจองตั วเครืองบิน ไว ้อย่า งตํ า 4-5 ชัวโมง ทั งนี เพือประโยชน์ ข องตั ว ท่า นเอง ทางบริษั ทจะไม่รั บ ผิด ชอบ
ค่าใชจ่้ ายทีเกิดขึนในสว่ นของตัวเครืองบินทีไม่เกียวข ้องกับโปรแกรมทัวร์

สําค ัญมาก :
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ื เดินทางไทยเท่านน
ื เดินทางต่างประเทศ
อ ัตรานีเฉพาะน ักท่องเทียวทีถือหน ังสอ
ั กรณีถอ
ื หน ังสอ
ิ ธิเรียกเก็ บค่าธรรมเนียมเพิมจากราคาท ัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงิน
ทางบริษท
ั ขอสงวนสท
ไทยประมาณ 3,600 บาท)
่ นต ัว กรุป
ึ ษา ครู ธุรกิจ
กรณีตอ
้ งการต ัดกรุป
๊ สว
๊ เหมาทีสถานะผูเ้ ดินทางเป็น เด็ กน ักเรียน น ักศก
ขายตรงเครืองสําอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะทีต้องการให้เพิมสถานทีขอดูงาน
กรุณาติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด ก ับเจ้าหน้าทีเพือทําราคาให้ใหม่ทก
ุ ครงั
กรณี ผูเ้ ดิน ทางถูก ปฏิเ สธการเข้า - ออกประเทศจากประเทศต้น ทางและปลายทาง ท งจากที
ั
ิ ธิไม่
็
ั ขอสงวนส ท
ด้า นหน้า เคาน์เ ตอร์เ ช ค อิน หรือ จากด่า นตรวจคนเข้า เมือ งก็ ต าม ทางบริษ ท
้ า
ร ับผิดชอบค่าใชจ
่ ยทีจะเกิดขึนตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าท ัวร์ทท่
ี านชําระเรียบร้อย
แล้วไม่วา่ สว่ นใดสว่ นหนึง
ิ ค้าพืนเมืองของร ัฐบาลเกาหลีรว
ตามนโยบายการโปรโมทสน
่ มก ับการท่องเทียวเกาหลีในนาม
ึ าเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมท ัวร์ เพราะมีผลก ับราคาท ัวร์ จึงอยากเรียน
ของร้านร ัฐบาล ซงจํ
ี
ื
ื นอยู่ก บ
ช แจงลู
ก ค้า ทุก ท่า นว่า ร้า นร ฐ
ั บาลทุก ร้า นจํ า เป็ นต้อ งแวะชม จะซ อหรื
อ ไม่ซ อขึ
ั ความ
ิ ธิใน
พอใจของลูกค้าเป็นหล ัก และถ้าหากลูกค้าไม่มค
ี วามประสงค์จะเข้าร้านร ัฐบาล ขอสงวนสท
้ า่ ยทีเกิดขึนจากท่านเป็นจํานวนเงิน 100 USD / ท่าน /ร้าน
การเรียกเก็บค่าใชจ

อัตราค่าบริการรวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้ อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS)
รวมถึ ง ค่ า ภาษี ส นามบิ น และค่ า ภาษี นํ้ า มั น ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ องการอั พ เกรด UPGRADE หรื อ
เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณีพิเศษ
 ค่ าธรรมเนี ยมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ ท้องเครื่ องบิน สายการบิ น ทีเวย์ อนุ ญาตให้ โหลด
กระเป๋ าสัมภาระลงใต้ ท้องเครื่องบิน โดยมีนาํ้ หนักไม่เกิน 20 กก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้
นํา้ หนักไม่เกิน 7 กก. (ไม่จาํ กัดจํานวนชิ้น แต่ท้งั นี้เจ้ าหน้ าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน
(ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศตลอดเส้ นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน/ห้ อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ
แข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรม อื่นๆ ที่ทาํ ให้ โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็ นเมืองใกล้ เคียงแทน อ้ างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสําคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น
 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรรมธรรม์)
 ค่ าลงทะเบี ยน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) เข้ า ประเทศเกาหลี 1 ครั้ ง ทาง
บริษัทดําเนินการลงทะเบียนให้ กรณีลงทะเบียนไม่ผ่าน ทางบริษัทขอหักค่าใช้ จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
เช่น กรณีจ่ายค่าตัว๋ แล้ ว
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด
ค่ามินิบาร์ในห้ องและค่าพาหนะต่าง ๆ ที่มิได้ ระบุในรายการ
× ค่ าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศเกาหลี สาํ หรั บคนไทย กรณีประกาศให้ กลับมายื่นร้ องขอวีซ่าอีกครั้ ง
(เนื่องจากทางเกาหลีได้ ประกาศยกเว้ นการยื่นวีซ่าเข้ าประเทศให้ กบั คนไทยสําหรับผู้ท่ปี ระสงค์พาํ นัก
ระยะสั้นในประเทศไม่เกิน 30 วัน)
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× ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้ าประเทศเกาหลีสาํ หรับชาวต่างชาติ
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มีนาํ้ หนักเกินกว่าที่สายการบินนั้น ๆ กําหนดหรือสัมภาระ
ใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
× ค่าภาษีนาํ้ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ ว
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
× ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
× ค่าใช้ จ่ายในการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศไทย เพื่อแสดงผลเมื่อเดินทางถึงเกาหลี (เงือ่ นไขอาจมีการ
เปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์)
× ค่าใช้ จ่ายในการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกาหลี ราคาประมาณ 80,000 วอน (เงื่อนไขอาจมีการ
เปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์)
× ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ ความพึงพอใจ
ของท่าน (ทั้งนี้ ขออนุญาติเก็บทิปก่อนการเดินทางทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน)
เดินทางขึ้ นตํา่ 25 ท่านต่อกรุป๊ หากตํ่ากว่ากําหนด กรุป๊ จะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ี
จะชําระค่ าบริการเพิ่มเพื่อให้ คณะเดินทาง ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ ท่าน
ต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า
เงือ่ นไขการจอง และ การชําระเงิน :
 มัดจํ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้ าทําการจองก่อนวัน
เดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน
 ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน
 หากไม่ชาํ ระมัดจําตามที่กาํ หนด ขออนุญาตตัดที่น่ังให้ ลูกค้ าท่านอื่นที่รออยู่
 หากชําระไม่ครบตามจํานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 เมื่อท่านชําระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขและข้ อตกลง
ต่างๆที่ได้ ระบุไว้ ท้งั หมดนี้แล้ ว
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 หากชําระเงินในแต่ ละส่วนแล้ว โปรดส่งสําเนาการโอนเงิน พร้อมระบุ ชื่อพนักงานขายมาทาง
แฟกซ์
 ส่ งรายชื่อสํารองที่นงั ่ ผูเ้ ดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็ นต์ชื่อพร้อม
ยืนยันว่ าต้องการเดินทางท่ องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่ง
สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายอัน
เกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน
ทั้งสิ้ น

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้ องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ ากระดาษ
อย่างตํ่า 2 หน้ าหากไม่ม่นั ใจโปรดสอบถาม

เงือ่ นไขยกเลิกการจอง :
- เนื่องจากยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
ในกรณีท่วี ันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้ องยกเลิกก่อน 45 วัน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้ จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจํา
ตัว๋ เครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้ จ่ายจําเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ชี าํ ระแล้ วทั้งหมด
- หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ ท่านได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคน
เข้ าเมือง นโยบายห้ ามเข้ าออกประเทศฯลฯ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้ องแจ้ งให้ ทางบริษัททราบล่ วงหน้ า อย่างน้ อย
21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้ งหลังจากเจ้ าหน้ าที่ออกเอกสารเรียบร้ อยแล้ ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับช่ วงพีเรียดวันที่
เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ นสําคัญด้ วย กรุณาสอบถามกับเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณีพิเศษ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่ าใช้ จ่ายการดําเนิ นการต่ างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรั บการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
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หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพือ่ ความถูกต้องและความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษทั
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีที่มีผูร้ ่ วมคณะไม่ถึง
25ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริ ษั ทฯ จะไม่ รับผิด ชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิด กรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน , การยกเลิ กบิน , การ
ประท้ วง, การนัดหยุดงาน,การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ท้งั หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับ
เงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ สาํ รองโรงแรมที่พัก
ในต่ างประเทศเรียบร้ อยแล้ ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุใน
โปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้ องให้ กบั กรุป๊ ที่เข้ าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สบู
บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้ องได้ ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั้งนี้ข้ ึนอยู่ กับความ
พร้ อมให้ บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
หรือ เลื่อนการเดิน
9. ทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่
อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแล้ วไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ กรณีท่ที ่านต้ องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ,
ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋
10. กรณีท่ที ่านต้ องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่ น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ)
กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้ าหน้ าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อน
วันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดย
ไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญ
เท่านั้น สิ่งสําคัญ ท่านจําเป็ นต้ องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้ อย 3 ชั่วโมง โดยใน
ส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
(กรณีท่ที ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้ อาหารบางประเภท กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณีพิเศษ)
11. กรณีผ้ ูเดินทางต้ องการความช่ วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิ เช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ ล่วงหน้ าได้
12. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิ ธิในการให้ คาํ สัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอาํ นาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น
13. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน
กรณีท่ีผ้ ูเดินทางไม่ ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ า
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ
14. อัตราทัวร์ น้ ี เป็ นอัตราสําหรั บบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่ สามารถเลื่อน
ไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้ องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านั้น หากต้ องการ
เปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่เป็ นกรณีพิเศษ
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15. ทางบริ ษั ท ไม่ มี น โยบายจั ด คู่ น อนให้ กับ ลู ก ค้ า ที่ไ ม่ ร้ ู จั ก กัน มาก่ อ น เช่ น กรณี ท่ีท่ า นเดิ น ทาง 1 ท่ า น
จําเป็ นต้ องชําระค่าห้ องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
16. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไต้ หวัน หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด
อาจทําให้ เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้ อปปิ้ งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และ
คนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่ วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่ งรีบ เพื่อให้ ได้
ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
17. สําหรับลูกค้ าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้ องการพักห้ องสําหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้ ในบาง
กรณี ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่คณะนั้นๆพักว่ามีห้องรอบรับสําหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่
กรณีไม่มี ท่านจําเป็ นจะต้ องชําระค่าใช้ จ่ายเพิ่ม (พักเดี่ยว) ตามจริง ยกเว้ นเด็กที่มีอายุต่าํ กว่า 12 ปี ณ
วันเดินทางกลับ
18. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแล้ ว สถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้ เหมาะสม และ หากมี
สถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ ต้องใช้ ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่ างสูง
หรือ ใช้ รองเท้ าที่สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้ อนเข้ าตา
อาจทําให้ ระคายเคืองตา
19. กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้ าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึ้น
ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระเรียบร้ อยแล้ วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
20. หากวันเดินทาง เจ้ าหน้ าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้ าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้ เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกนํา้ ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่ง
หายไป มีกระดาษหน้ าใดหน้ าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้ น ไม่
ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้ าหน้ าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้ าเมือง มีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้
ท่านเดินทางต่ อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดู แล หนังสือเดินทางของท่านให้ อยู่ ในสภาพดีอยู่
ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํ รุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสือ
เดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ ฉบับเก่าไปอ้ างอิง และ ยืนยันด้ วย พร้ อมกับแจ้ งมาที่บริษัทเร็วที่สดุ เพื่อยืนยัน
การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้ อยแล้ ว กรณีท่ยี ังไม่ออก
บัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่มีค่าใช้ จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว
เครื่องบิน) เรียบร้ อยแล้ ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่ตัว๋ เครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั กระบวนการ
และขั้นตอนของแต่ละคณะ
21. เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตัว๋ ) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ปอัตราพิเศษ) สายการ
บิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกค้ าเดินทางด้ วยกัน กรุณาเช็คอินพร้ อมกัน และ
สายการบินจะพยายามที่สดุ ให้ ท่านได้ น่ังด้ วยกัน หรือ ใกล้ กนั ให้ มากที่สดุ
22. ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้ องพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบห้ องพักของแต่ ละโรงแรม
แตกต่ างกัน จึงอาจทําให้ ห้องพักแบบห้ องพักเดี่ยว (SINGLE) และห้ องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ
ห้ องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่ างกัน บางโรงแรม ห้ องพักแต่ ละแบบอาจจะอยู่คนละชั้นกัน
(ไม่ติดกันเสมอไป)
23. เมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้ กับทางบริษัทฯแล้ ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงทั้งหมดนี้แล้ ว **
24. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้ องมีอายุใช้ งานได้ คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
25. สําหรับผู้เดินทางที่อายุ ไม่ ถึง 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย
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1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

เอกสารทีต่ อ้ งเตรียมก่อนเดินทางสู่ประเทศเกาหลี
Passport จะต้ องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ ากระดาษอย่างตํ่า
2 หน้ า
ผูเ้ ดินทางเข้าประเทศเกาหลีจะต้องได้รบั วัคซี น ครบโดสแล้ว อย่างน้อย 14 วัน ก่อนการเดินทาง
และเข็มล่าสุดที่ฉีดต้ องไม่เกิน 6 เดือน หากเกิน 6 เดือน ต้ องฉีดเข็มที่ 3
เด็กอายุตํา่ กว่ า 12 ขวบ / ตั้งครรภ์ / ผู ส้ ู งอายุ 65 ปี ขึ้ นไป ที่ยงั ไม่ฉีดวัคซี น จะต้ องเดินทาง
พร้ อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ และต้ องมี ผลตรวจเป็ นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อน
การเดินทาง ผลตรวจต้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ผู ท้ ี่ ห ายจากโควิ ด -19 แล้ว ต้ องมี ใ บรั บ รองแพทย์ ไ ม่ เ กิ น 6 เดื อ น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ อ อกจาก
โรงพยาบาลจนถึงวันเดินทาง ใบรับรองแพทย์ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
เอกสารการฉีดวัคซี นครบโดส Vaccinated Certificate
ลงทะเบี ย นผ่ า นระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทางบริ ษั ท ดํา เนิ น การ
ลงทะเบียนให้ โดยต้ องได้ รับเอกสารจากลูกค้ าดังนี้) ควรเผื่อเวลาในการพิจารณาอย่างน้ อย 10-14
วัน
เอกสารในการลงทะเบียน
- หนั งสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุ การใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน มีหน้ าว่ า งคู่ ท่ียังไม่
ประทับตรา 2 หน้ าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด แสกนภาพเป็ น JPG หรือ JPEG เท่านั้น
- รูปถ่ายสี หน้ าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังต้ องเป็ นพื้นสีขาว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน แสกนภาพเป็ น JPG
หรือ JPEG เท่านั้น
ต้องมีผลตรวจเป็ นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชัว่ โมง ก่อนการเดินทาง เพื่อแสดงผลตอน
เช็คอิน ณ เค้ าท์เตอร์สายการบิน ผลตรวจต้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น หรือ ผลตรวจเป็ นลบ แบบ
ATK ภายใน 24 ชัว่ โมง ก่อนการเดินทาง ผลตรวจต้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ลงทะเบียน Q CODE (ทางบริษัทดําเนินการลงทะเบียนให้ โดยต้ องได้ รับเอกสารจากลูกค้ าดังนี้)
เอกสารในการลงทะเบียน
- หนั งสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุ การใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน มีหน้ าว่ า งคู่ ท่ียังไม่
ประทับตรา 2 หน้ าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด แสกนภาพเป็ น JPG หรือ JPEG เท่านั้น
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- รูปถ่ายสี หน้ าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังต้ องเป็ นพื้นสีขาว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน แสกนภาพเป็ น JPG
หรือ JPEG เท่านั้น
- ผลตรวจเชื้อ COVID-19 แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง (ผลตรวจต้ องเป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
9. ลงทะเบียนตรวจ PCR ที่เกาหลี (ทางบริษัทดําเนินการลงทะเบียนให้ โดยค่ าตรวจไม่ ได้ รวมอยู่ใน
ราคาทัวร์) ค่าตรวจประมาณ 80,000 วอน

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณา
ให้เฉพาะนักท่องเทีย่ วทีม่ าท่องเทีย่ วโดยสุจริตเท่านั้นทีผ่ ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงด้ วย เช่ น บัตรพนักงาน
นามบัตร จดหมายรับรองการทํางานภาษาอังกฤษ ระบุตาํ แหน่ง เงินเดือน
กรณีท่ที ่านเป็ นเจ้ าของกิจการกรุณาเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีช่ ือท่านพร้ อมเซ็นรับรองสําเนา
หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปด้ วยประมาณ
300เหรี ยญสหรั ฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่ มีบัตรเครดิต
คาร์ ด ) หากมี บั ต รเครดิ ต ต่ า งประเทศ เช่ น Visa Card, American Express, Dinners Club หรื อ
Master Card ต้ องนําติดตัวไปด้ วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้ เจ้ าหน้ าที่ทราบว่าท่านคือ
นักท่องเที่ยว
กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ และควร
เดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้ า น้ า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน (สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถงึ
18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ อง ขอจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไปต่างประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาด้ วย)
หากเป็ นพาสปอร์ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กบั พาสปอร์ตใหม่หรือนําติดตัวไปด้ วย
การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็ นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้ าแตะ
เมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลี ต้ องทําการตรวจ RT-PCR ที่ประเทศเกาหลี เมื่อตรวจเรียบร้ อยแล้ วจะ
นําท่านไปรอผลตรวจที่โรงแรม ประมาณ 3-4 ชั่วโมง หากผลตรวจออกเป็ นลบ จึงสามารถท่องเที่ยว
ได้ ปกติ (ค่าตรวจไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ ราคาประมาณ 80,000 วอน)
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ข้อมูลในการลงทะเบียน K-ETA
**กรุณากรอกเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น**
กรูณากรอกรายละเอียดให้ครบทุกข้อ เพือ่ ความสะดวกในการลงทะเบียน
หากท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทางบริษทั ฯไม่สามารถลงทะเบียนให้ท่านได้
1. ชื่อ-นามสกุล (ตามหน้ า
พาสปอร์ต)........................................................................................................
2. เพศ
ชาย
หญิง
3. สถานภาพ โสด
สมรส
หย่า
หม้ าย
4. วัน/เดือน/ปี เกิด
.................................................................................................................................
5. เลขบัตรประชาชน
..............................................................................................................................
6. เลขพาสปอร์ต......................................วันที่ออก..............................วันหมดอายุ
...................................
7. เบอร์โทรศัพท์
..................................................................................................................................
8. Email............................................................................................................................................
9. อาชีพ
พนักงานบริษัท
เจ้ าของกิจการ
นักเรียน/นักศึกษา
ว่างงาน
10. ชื่อสถานที่ทาํ งาน (กรุณาระบุตาํ แหน่งงาน)/สถานศึกษา
..........................................................................
11. ที่อยู่สถานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา
.........................................................................................................
12. เบอร์โทรสถานที่ทาํ งาน/สถานศึกษา
...................................................................................................
13. รายได้ ต่อเดือน
................................................................................................................................
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14. ท่านเคยเดินทางไปประเทศเกาหลีหรือไม่
ไม่เคย
เคย จํานวนครั้ง................... จุดประสงค์ในการเดินทาง
....................................................................
15. ท่านเคยเดินทางไปประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศเกาหลีหรือไม่
ไม่เคย
เคย จํานวนครั้ง................... จุดประสงค์ในการเดินทาง
....................................................................
กรุณากรอกข้อมูลทีเ่ ป็ นความจริงเท่านั้น หากท่านให้ขอ้ มูลเท็จทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น

การลงทะเบียน K-ETA เป็ นส่วนนิง่ ในการคัดกรองคนเข้า - ออกเกาหลีเท่านั้น
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจจะมีการคัดกรองอีกครั้ง การลงทะเบียน K-ETA ไม่ได้เป็ นการการันดีว่า
จะต้องผ่านด่าน หากไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ไม่สามารถยกร้องเงินคืนได้ทุกกรณี

เอกสารในการลงทะเบียน
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้ าว่างคู่ท่ยี ังไม่ประทับตรา
2 หน้ าขึ้นไป โปรดตรวจดูอย่างละเอียด แสกนภาพเป็ น JPG หรือ JPEG เท่านั้น
2. รูปถ่ายสี หน้ าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังต้ องเป็ นพื้นสีขาว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน แสกนภาพเป็ น JPG หรือ
JPEGเท่านั้น
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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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