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- รวมคา่บรกิารลงทะเบียน K-ETA, ลงทะเบียนขอ QR CODE ยกเวน้กกัตวั และ Thailand Pass 

- ชมสะพานแขวนมาจงัโฮซู ยาวที่สดุของเกาหล ี

- ชมจดุไฮไลทส์ุดฮติ เกาะนามิ, โซลทาวเวอร,์ สวนลอยฟ้า Seoullo7017 และ 934 King’s Cross คาเฟ่ธีม

แฮรร์ี่พอตเตอรส์ุดฮติ 

- ชอ้ปป้ิงสุดมนัส ์ย่านฮงแด และเมียงดง จุใจกบัหลากหลายเมนูเกาหล ีตน้ต ารบั 

วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภมูิ) 

23.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู บริเวณผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ แอร์

เอเชียเอก็ซ ์Air Asia X (XJ) เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัร

โดยสาร **หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ 

ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ีเน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Random ไม่สามารถลอ็กท่ี

นัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงที่นัง่บนเคร่ืองบินไดใ้นคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน   

วนัที่สอง สนามบินอนิชอน เกาหลใีต-้โซล-โซลทาวเวอร-์สวนลอยฟ้า Seoullo7017 

02.45 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้าสู่ สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้โดย สายการบินแอรเ์อเชียเอก็ซ ์(Air Asia X) เที่ยวบินท่ี 

XJ700 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง 20 นาท ีไม่มบีริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

10.05 น. เดนิทางถงึ สนามบินอนิชอน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็น

เวลาทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง, จดุคดักรองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเขา้ตรวจ RT-PCR COVID-19 ตามกฎขอ้บงัคบัของประเทศเกาหลใีต ้

กฎขอ้บงัคบัการเดินทางเขา้ประเทศเกาหลใีต ้ 

 นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเขา้ประเทศเกาหลใีตจ้ะตอ้งท าการการตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางมาถึง มีค่าใชจ้า่ยท่านละ 80,000 

วอน ซึ่งไม่รวมในค่าทวัร ์ขัน้ตอนน้ีจะใชเ้วลารอผลตรวจประมาณ 3 – 4 ชัว่โมง ในช่วงที่รอผลทางบริษทัฯจะน าท่านเขา้

เช็คอนิเขา้โรงแรมที่พกั หลงัจากผลตรวจออกจะน าท่านออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ *อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎ

ขอ้บงัคบัการเดินทางเขา้ประเทศ*  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ กรุงโซล เมอืงหลวงของเกาหลใีต ้น าท่านเช็คอนิเขา้โรงแรมทีพ่กั 
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กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั  

บ่าย จากนัน้น าท่านสู่ โซลทาวเวอร ์(N SEOUL TOWER) ตัง้อยู่บนภูเขานมัซานใจกลางกรุงโซล เป็นจดุชมววิทีม่องเหน็ววิท ัว่ท ัง้

กรุงโซล และบริเวณรอบๆ นบัเป็นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รกัทุกคู่ไม่ควรพลาด ถอืเป็นไฮไลทส์ าคญัของ

กรุงโซลที่นกัท่องเที่ยวทุกคนจะตอ้งมาเลยทเีดียว นอกจากนี้  ยงัมอีีกจุดเป็นไฮไลทส์ าคญัที่นกัท่องเที่ยวทุกคนจะตอ้งมา

แวะชมสถานที่คลอ้งกุญแจชื่อดงั Love Key Ceremony ทีม่คีวามเชื่อว่า คู่รกัทีม่าคลอ้งกุญแจที่นี่จะมคีวามรกัทีย่นืยาวไป

ตลอดกาล **ราคาทวัรน์ี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลฟิต์** จากนัน้น าท่านชม สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 หรือ สวนลอยฟ้า 

เกาหลี ไดเ้ปิดตวัอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2017 สวนลอยฟ้านี้ เกิดจากการน าทางยกระดบัเสื่อมสภาพมา

ปรบัปรุงทศันียภาพ เปลีย่นทางเดินรถใหก้ลายเป็นทางเดินส าหรบัผูค้น และตกแต่งเป็นสวนลอยฟ้าใจกลางกรุงที่ลอ้มรอบ

ดว้ยพื้นทีส่เีขยีว ท าใหก้รุงโซลกลายเป็นเมอืงน่าอยู่ยิ่งขึ้น  

เย็น  บริการอาหารเย็น 

ท่ีพกั  Hotel Skypark ระดบั 3 ดาว, เมืองโซล 

 

วนัที่สาม สะพานแขวนมาจงัโฮซู–เกาะนามิ-โซล-พิพิธภณัฑส์าหร่าย+สวนชุดฮนับก-ศูนยน์ ้ ามนัสนเข็มแดง-โรงงาน

พลอยสมี่วง-ชอ้ปป้ิงย่านฮงแด-934 King’s Cross คาเฟ่ธีมแฮรร์ี่พอตเตอรส์ุดฮติ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ 

 น าท่านเดินทางสู่เมอืงพาจู น าท่านชม สะพานแขวนมาจงัโฮซู (Majang Lake Suspension Bridge) สะพานแขวนแห่งนี้

เป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของเมอืงพาจู ที่เพิ่งเปิดตวัไปเมื่อเดือนมนีาคม 2018 ที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นสะพานแขวนที่ยาว

ที่สุดในเกาหล ีภายในพื้นที่กว่า 200,000 ตารางเมตรของทะเลสาบมาจงั จะพบกบัหอคอยตัง้ตระหง่านอยู่ตรงหนา้ ก่อนจะ

ถงึตวัสะพานจะมรีา้นกาแฟไวค้อยบริการส าหรบันกัท่องเที่ยวที่อยากนัง่จิบกาแฟ รบัลมเย็นๆที่โชยมาจากทะเลสาบจากนัน้

น าท่านเดินทางสูเ๋มอืงชุนชอน น าท่านชม เกาะนามิ เกาะอนัโด่งดงัจากภาพยนตรแ์ละซีรีสท์ ัง้ของไทยและเกาหลี เกาะนามิ

เกิดขึ้นจากผลของการกัน้น า้เพื่อสรา้งเขื่อน มพีื้นที่ประมาณ 270ไร่ มลีกัษณะเป็นรูปพระจนัทรค์รึ่งเสี้ยว บรรยากาศร่มรื่น 

สบายๆ เหมาะกบัการพกัผ่อนเทีย่วเลน่ในแต่ละฤดูบรรยากาศบนเกาะก็จะแตกต่างกนัออกไป 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั  

บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางกลุบเขา้สู่กรุงโซล จากนัน้น าท่านชม พิพิธภณัฑส์าหร่ายเกาหลี ใหท่้านไดช้มกรรมวธีิในการผลิต

สาหร่ายเกาหลพีรอ้มชิมสาหร่ายแสนอร่อย หรือจะซื้อเป็นของฝากกลบับา้นที่มีใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อหลายรสชาด พิเศษ…

บริการ ชุดประจ าชาติฮนับก ซึ่งเป็นชุดประจ าชาติของเกาหลี ใหท่้านถ่ายภาพสวยๆ แห่งความประทบัใจ เก็บไวเ้ป็นที่ระลกึ 
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จากนัน้น าท่านชมสมนุไพรชื่อดงัของเกาหลี น ้ ามนัสนเข็มแดง (RED PINE) ผลติจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มี

สรรพคุณช่วยขบัสารพษิออกจากร่างกายช่วยลดระดบัน า้ตาลในเสน้เลอืด ช่วยละลายไขมนัในเสน้เลอืดหรือดีท็อกเลอืดให ้

สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดส้ะดวก ที่ก าลงัไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมากทัง้ในไทย และ เกาหลี น าท่าน

เดนิทางสู่ โรงงานเจยีระไน พลอยอเมทิส (AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลใีตเ้ป็นดนิแดนของง พลอยสมี่วง 

พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเยน็ตา จนถงึสมี่วงเขม้ (ม่วงไวน)์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงาม

จบัตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิทีม่พีลงัในการบ าบดัท ัง้ดา้นร่างกายและจิตใจของผูส้วมใส่ ขจดั

ความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและน าโชค สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใส่ได ้จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด 

ย่านชอ้ปป้ิงบริเวณดา้นหนา้ของมหาวิทยาลยัฮงอิก ไม่ว่าจะเป็นอาหารเลศิรส สินคา้แฟชัน่นานาชนิดสินคา้แปลกใหม่ที่

น่าสนใจ ก็สามารถหาซื้อไดท้ีน่ี่ในขณะเดียวกนัทีน่ี่ยงัเป็นศูนยร์วมวฒันธรรมวยัรุ่นแหลง่รวมตวัของศิลปินและนกัแสดงขา้ง

ถนน อีกมากมาย อีกทัง้ยงัมคีาเฟ่ธีมแฮรร์ี่พอตเตอรส์ุดฮิต 934 King’s Cross พลาดไม่ไดส้  าหรบัสาวกพ่อมด

นอ้ยแฮรรี่พอตเตอร ์(ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม หากตอ้งการเขา้ไปถ่ายรูปดา้นในตอ้งส ัง่เครื่องดื่มจากทาง

รา้นดว้ยเท่านัน้) 

เย็น  บริการอาหารเย็น 

ท่ีพกั  Hotel Skypark ระดบั 3 ดาว, เมืองโซล 

 

วนัที่สี่ พระราชวงัเคียงบกกุง–หมู่บา้นฮนัอก-ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหลี-ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั-ศูนยผ์ลิตภณัฑ์

เครื่องส าอางค-์รา้นคา้ปลอดภาษี-คลองชองเกชอน-ชอ้ปป้ิงเมียงดง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ 

น าท่านชม พระราชวงัเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) พระราชวงัแห่งแรกของราชวงศโ์ชซอน ตัง้อยู่ใจกลาง

กรุงโซล ดว้ยฉากหลงัของพระราชวงันัน้เป็นเขาพูกกัซาน ท าใหดู้ยิ่งใหญ่อลงัการเป็นอย่างมาก เมือ่เทยีบกบัพระราชวงัอื่นๆ 

จะมขีนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาพระราชวงัโบราณทัง้หมด 5 แห่งที่ยงัคงรกัษาไว ้เดมิมตี าหนกัอาคารมากถงึ 200 อาคาร ใน

ปจัจบุนัไดร้บัการบูรณะแลว้เหลอืเพยีง 10 ต าหนกั นอกจากนี้ภายในบริเวณของพระราชวงัแห่งนี้มสีถาปตัยกรรมทีน่่าสนใจ

คือ พระทีน่ ัง่คึนจองวอง และ ศาลาเคียงฮเวรู ซึง่ต ัง้อยู่ภายในบริเวณสระน า้ และมทีศันียภาพที่สวยงามมาก หมายเหต ุ: 

กรณีท่ีพระราชวงัไม่เปิดท าการ ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิปรบัรายกาทดแทนเป็นการเขา้ชมพระราชวงัอืน่แทน*** จากนัน้

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นฮนัอก หมู่บา้นโบราณอายุกว่า 100 ปี รูปแบบบา้นแบบดัง้เดมิของเกาหลเีรียกว่า ฮนัอก (บา้น

โบราณเกาหล)ี ก าแพงผงับา้นที่ก่อดว้ยอฐิบลอ็คสนี า้ตาลแดง  เป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของเกาหล ีแมว้่าจะอยู่ท่ามกลางกรุง

โซลอนัคบัคัง่ หมู่บา้นแห่งนี้ก็ยงัคงรกัษาอาคารบา้นเรือนในสมยัโบราณ ใหม้กีลิน่อายของเกาหลยีุคเก่า  ภายในหมู่บา้นมี
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อาคารแบบดัง้เดมิของเกาหลกีว่า 100 หลงัทีม่มีาตัง้แต่สมยัโชซอน จากนัน้น าท่านชม ศูนยส์มนุไพรโสมเกาหลี 

(GINSENG CENTER) สมนุไพรโสมขึ้นที่ชื่อว่าเป็นราชาแห่งมวลสมนุไพร ถูกน ามาใชเ้พือ่สุขภาพจากนัน้น าท่านเดนิทางไป

ยงั เป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในต ารายาแผนระบวุ่า โสมเป็นสมนุไพรทีช่่วยเสริมความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร 

ปอด ช่วยท าใหจ้ิตใจสงบ มสีรรพคุณทางการแพทยค์ือช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด เสริมประสทิธิภาพทาง

เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั ศูนยส์มนุไพรบ ารุงตบั (HOKGENAMU) ตน้ไมช้นิดนี้เจริญเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจาก

มลภาวะ และสูงเหนือระดบัน า้ทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารบัประทานเพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาด

แขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี่ สารตกคา้งจากอาหาร และยา จากนัน้น าท่าน

แวะชมสนิคา้เครื่องส าอางคช์ื่อดงัราคาย่อมเยา ณ ศูนยผ์ลิตภณัฑเ์ครื่องส าอางค ์(COSMETIC SHOP)  จากนัน้น าท่านช ้

อปป้ิง สินคา้ปลอดภาษี (DUTY FREE) สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาท ินาฬกิา,แว่นตา,เครื่องส าอางคก์ระเป๋า, น า้หอม 

เครื่องส าอางแบรนดช์ ัน้ดงั ต่างๆ อาท ิSULWHASOO , DKNY , SHISEIDO , DIOR และ กระเป๋าแบรนดด์งัต่างๆ อาท ิ

MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL จากนัน้น าท่านชม คลองชองเกชอน คลองโบราณมคีวามยาวกว่า 11 กิโลเมตร 

ทอดผ่านกรุงโซลไปจนถงึแม่น า้ฮนัที่ไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วพกัผ่อนหย่อนใจ อกีทัง้ยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าซีรี่ย ์

ชื่อดงัถือไดว้่าเป็นตน้แบบของการพฒันาของเกาหลี จากนัน้น าท่านสู่แหล่งชอ้ปป้ิงชื่อดงัที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง 

(MYEONG-DONG) ที่เมยีงดงแห่งนี้พบกบัสนิคา้วยัรุ่น อาท ิเสื้อผา้แฟชัน่ เครื่องประดบั รองเทา้ เครื่องส าอางแบรนดด์งั

มากมาย 

อสิระอาหารเย็น เพื่อใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั  Hotel Skypark ระดบั 3 ดาว, เมืองโซล 

 

วนัท่ีหา้ รา้นละลายเงนิวอน-อนิชอน-สนามบินสุวรรณภมูิ ประเทศไทย 

เชา้ บริการอาหารเชา้ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางเมอืงอนิชอน จากนัน้น าท่านแวะซื้อของฝากที ่รา้นละลายเงนิวอน สาหร่าย ขนมต่างๆ ผลติภณัฑข์อง

ของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื่องส าอางโสม รวมไปถงึกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้ เกาหล)ี ชินราเมง (มาม่า

เกาหล)ี นมกลว้ย ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อเป็นของฝากอย่างจใุจ จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส๋นามบนิอนิชอน 
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11.15 น. ออกเดนิทางบนิลดัฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดย สายการบินแอรเ์อเชียเอก็ซ ์(Air Asia X) เที่ยวบินท่ี XJ701 ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 6 ชัว่โมง ไม่มบีริการอาหารและเครื่องดื่ม 

15.15 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

*********************************************** 

อตัราค่าบรกิาร 

เกาหล ีSummer Promotion 5 วนั 3 คืน XJ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

เสรมิเตียง 

เด็กอายุไม่เกนิ12ปี

ไม่เสรมิเตียง 

ไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน 
พกัเดี่ยว 

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 

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 
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อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✓ ค่าบตัรโดยสารชัน้ประหยดัพเิศษเดนิทางไปกลบัตามเสน้ทางและวนัทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าภาษนี า้มนัและภาษีสนามบนิ (สงวนสทิธิเก็บเพิม่หากสายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม) 

✓ ค่าน า้หนกัสมัภาระถอืขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรมัต่อท่าน ต่อเที่ยวบนิ 

✓ ค่าน า้หนกัสมัภาระโหลดใตเ้คร่ืองท่านละ 20 กิโลกรมั 

✓ ค่ารถน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ 

✓ ค่าทีพ่กัระดบั 3 ดาว 3 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ (ทางบริษทัสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ 

✓ ค่าประกนัชวีติกรณีอุบตัิเหตใุนระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

✓ ค่ามคัคุเทศกน์ าเทีย่ว 

✓ ค่าธรรมเนียมลงทะเบยีน K-ETA 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าบริการตรวจโควดิ RT-PCR ก่อนออกเดนิทางจากประเทศไทย 48 ชม. และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามกฎขอ้บงัคบัการเดนิทางเขา้

ประเทศเกาหลใีต ้

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 
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 ค่าบริการตรวจโควดิ RT-PCR เมือ่เดนิทางถงึประเทศเกาหลใีต ้80,000 วอน ต่อท่าน และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามกฎขอ้บงัคบัการเดนิ

ทางเขา้ประเทศเกาหลใีต ้

 ค่าแพค็เกจ Test and Go ส าหรบัเดินทางกลบัประเทศไทย และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามกฏขอ้บงัคบัการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 

 ค่าอาหารบนเครื่องบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนเคร่ืองบนิ, ค่าเลอืกทีน่ ัง่บนรถน าเทีย่ว 

 ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 20 กก. 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษนอก

รายการ ค่าซกัรีด, ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาต,ิ โรคระบาด, การประทว้ง, การจลาจล, การนดัหยุดงาน, การ

ถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ผูเ้กี่ยวขอ้งซึง่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 1,500 บาท ต่อท่าน ช าระทีส่นามบนิวนัเดนิทาง 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่และการยกเลกิ 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดนิทาง อย่างนอ้ย 30 วนัท าการหรือก่อนหนา้นัน้ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท โดยส่งเอกสารการ

ลงทะเบยีนเพือ่ขอเอกสาร เขา้-ออกประเทศดงันี้ 

1.1 เอกสารเพิม่เตมิส าหรบัใชล้งทะเบยีนขอ K-ETA, QR CODE ยกเวน้การกกัตวัทีเ่กาหล ีและ Thailand Pass 

- ส าเนาหนงัหนงัสอืเดนิทางหนา้แรกทีม่รูีปผูเ้ดนิทาง (PASSPORT) ทีอ่ายุใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลบั และมหีนา้

ว่างส าหรบัประทบัตรา 2 หนา้ โดยแสกนเป็นไฟลรู์ปภาพเท่านัน้ ไม่สามารถใชรู้ปทีถ่่ายจากโทรศพัทไ์ด  ้

- รูปถ่ายสหีนา้ตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากพื้นหลงัสขีาว ถ่ายไม่เกิน 3 เดอืน โดยส่งเป็นไฟลรู์ปเท่านัน้ 

1.2 เอกสารการลงทะเบยีนขอ QR CODE ขอยกเวน้การกกัตวั 

- เอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซนี โดยตอ้งไดร้บัเขม็ที ่2 ไม่เกิน 180 วนั หากเป็นเขม็ที ่3 บูสเตอร ์ตอ้งไม่ต า่กว่า 14 วนั 

1.3 เอกสารการขอลงทะเบยีน Thailand Pass 
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- เอกสารรบัรองการไดร้บัวคัซนี โดยตอ้งไดร้บัเขม็ที ่2 ไม่เกิน 180 วนั หากเป็นเขม็ที ่3 บูสเตอร ์ตอ้งไม่ต า่กว่า 14 วนั 

2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลอื บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดนิทาง มเิช่นนัน้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางของ

ท่าน และการคืนเงนิท ัง้หมดหรือบางส่วนตามค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจริง 

3.เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการใหบ้ริการทีไ่ดร้ะบุ

ไวใ้นเอกสารฉบบันี้ท ัง้หมดนี้แลว้เงือ่นไขการยกเลกิ 

4.เอกสารใบรบัรองผลตรวจ RT-PCR ส าหรบัการใชใ้นวนัเดินทางเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ ท่านจะตอ้งตรวจก่อนเดนิทาง ไม่เกิน 48 ชัว่โมง 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 

***เงื่อนไขการยกเลกิทวัรเ์ป็นไปตามพระราชบญัญติัธุรกจิน าเท่ียวและมคัคุเทศก*์** 

 แจง้ยกเลกิการเดินทางก่อน 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์โดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่  ค่าธรรมเนียม K-ETAและค่าบริการ 900 

บาท, ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ 2,000 บาท (กรณีลงทะเบยีน K-ETA ผ่านแลว้ยกเลกิ) 

 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทางมากกว่า 15 วนัแต่ไม่ถงึ 30 วนั คืนเงนิค่าทวัร ์50% โดยหกัค่าใชจ้่ายที่เกิดขึ้นจริง ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียม 

K-ETA, ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ, ค่ามดัจ ารถน าเทีย่ว, ค่ามดัจ าโรงแรมทีพ่กั, ค่ามดัจ ารา้นอาหาร, และ ค่าบริการ จ านวน 5,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสทิธิในการไม่คืนเงนิเต็มจ านวน  

**ในกรณีจองทวัรต์รงวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้สิ้น** 
 

รบกวนอา่นท าความเขา้ใจเงื่อนไขในการใหบ้รกิารก่อนตดัสนิใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตวัท่าน 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทั

ฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใด ๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านไดช้ าระเงนิค่าบริการมาแลว้ ถอืว่าท่าน

ไดย้อมรบัและรบัทราบเงือ่นไขการใหบ้ริการขอ้อื่นๆที่ไดร้ะบมุาทัง้หมดนี้แลว้ 

2. บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไป

คา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย 

และ อื่น ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระท า

ดงักลา่วท ัง้สิ้น 
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3. โปรแกรมทวัรน์ี้จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 20 ท่านรวมในคณะตามที่ก าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง 

4. กรณีที่ทางประเทศเกาหลใีตร้ะงบัการอนุมตัวิซ่ีา ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในกรณีตอ้งท าเร่ืองยื่นขอวซ่ีา 

5. อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นราคา

ค่าบริการในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าตัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรือ

อตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

6. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัพเิศษของเที่ยวบนิปกติและเที่ยวบนิเช่าเหมาล  า ทางบริษทัจะท าการออกบตัร

โดยสารทนัทีเม่ือคณะมีจ านวนขัน้ต า่ 9 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือผูเ้ดินทาง และก าหนดการเดินทางได ้ หากท่านตอ้งการ

เปลี่ยนแปลงจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมตามท่ีสายการบินก าหนด และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ เวลาก าหนดการเดนิทาง

ของเทีย่วบนิ ตามขอ้ก าหนดของกรมการบนิพลเรือนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7. บริษทัฯและตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัร,์เทีย่วบนิ,สายการบนิและทีน่ ัง่บนรถน าเทีย่วตามความ

เหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ขอ้จ ากดัดา้นภูมอิากาศ, จ านวนทีน่ ัง่ของชัน้ประหยดัพเิศษของสายการบนิ และเวลา ณ วนัที่

เดนิทางจริง ท ัง้นี้ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

8. ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

9. ค่าบริการทีท่่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดที่ท าใหท่้านไม่ไดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได  ้

10. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้ แต่จะไม่คืนเงนิใหส้ าหรบั

ค่าบริการนัน้ ๆ 

11. เดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยวนี้  

12. ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบ

ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

13. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ การ

นดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร โรคระบาด ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้น

ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอุบตัเิหตตุ่าง ๆ 

14. บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 
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15. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตุในรายการ

ท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

16. ในกรณีผูเ้ดินทางที่ตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพิเศษ เช่น การขอใชว้ลีแชรท์ี่สนามบนิ กรุณาแจง้บริษทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง หรือตัง้แต่ทีท่่านเร่ิมจองทวัร ์ทางบริษทัของสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริงทีเ่กิดขึ้นกบัผูเ้ดนิทาง (ถา้ม)ี  

17. กรณีที่ผูเ้ดินทางตอ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัว๋เครื่องบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋รถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยนืยนักบั

เจา้หนา้ทีก่่อนทกุครัง้ก่อนออกบตัรโดยสาร โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสยีหายใดๆบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที่

เกิดขึ้นใดๆทัง้สิ้น   

18. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รบัผิดชอบ หากผูเ้ดินทางไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 

บริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นใดๆทัง้สิ้น 

19. ทวัรค์ร ัง้นี้มวีตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้  หากผูเ้ดินทางตอ้งการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง 

เช่น น า้มนัสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อเมทสิ / รา้นคา้ปลอดภาษี ซึ่งทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งบรรจุในโปรแกรมดว้ย 

“เพราะมผีลกบัราคาทวัร”์ จึงเรียนใหก้บันกัท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทวัรจ์ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใชเ้วลาประมาณ 60 – 

90 นาท ีซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กบัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไม่มกีารบงัคบัใดๆ ทัง้สิ้น และทุกการตดัสนิใจซื้อนัน้เป็นดุลพินิจของ

ลูกคา้ 100% ทวัรจ์ะไม่มสี่วนรบัผดิชอบความพอใจหากท่านไม่พึง่พอใจสนิคา้ภายหลงั และถา้หากลูกคา้ไม่มคีวามประสงคจ์ะเขา้รา้น

ดงักลา่ว ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพิม่จากท่านเป็นจ านวน 300 USD ต่อท่าน 

20. ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเตมิ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง เป็นชาวต่างชาต,ิ พระสงฆ ์หรือนกับวช จะตอ้งเพิม่จากราคาค่า

ทวัรป์กติอีก 4,000 บาทต่อท่าน**กรณีตดักรุป๊เหมาที่เป็น เด็กนกัเรียน นกัศึกษา ครู  ธุรกิจขายตรงเครื่องส าอางค์  หมอ  พยาบาล  

ชาวต่างชาต ิพระ หรือกรุป๊ทีม่กีารขอดูงาน จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทกุครัง้** 

21. ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอุบตัิเหตุในรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

22. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

23. กรณีผูเ้ดินทางถูกปฏิเสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ทัง้จากที่ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน หรือจากด่าน

ตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัรแ์ละค่าทิปที่

ท่านช าระมาแลว้ในทกุกรณี 
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