โปรแกรมการเดิ นทาง 5 วัน 3 คืน
DAY 2 : ฮงแดช็อปปิ้ งสตรีท
DAY 3 : สวนสนุกล็อตเต้เวิ ลด์

- ล็อตเต้โซลสกายทาวเวอร์ - LOTTE DUTY FREE

DAY 4 : เที่ยวกรุงโซลแบบอิ สระด้วยตัวเองเต็มวัน
DAY 5 : เที่ยวกรุงโซลแบบอิ สระด้วยตัวเองครึ่งวัน - ร้านซื้อขนมของฝาก - ป้ อมแฮงจูซานซอง

วันแรก ของการเดิ นทางพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดิ นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
20.30 น.คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน
้ 4 ชัน้

ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน สายการบิน ASIANA AIRLINE (OZ) หน้า
เคาน์เตอร์เช็คอิน …K.ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข ...5-6... โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอย
ให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร
**สายการบิน KOREAN AIR /ASIANA AIRLINE นํา้ หนักกระเป๋ า 23 กก./ท่าน/1ชิน้ **
01.10 น. นําท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ OZ742
(ขอสงวนสิทธิ์การเลือกสายการบินใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมงครึง่ มีบริการอาหารและเครื่องบนเครื่อง)

วันที่สอง

ของการเดิ นทางสนามบินอิ นชอน- ศูนย์ตรวจ PCR-Test ที่สนามบินนานาชาติ อินชอน-ฮงแด ช็อปปิ้ งสตรีท
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน เป็ นสนามบินที่ทนั สมัย สะอาด ปลอดภัย และได้รบั มาตรฐาน
ระดับโลก ท่านจะต้องผ่านด่านควบคุมโรค และด่านตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนัน้ ออกมาพบกับ
มัคคุเทศก์นาํ เที่ยวยังจุดนัดพบ เพื่อออกเดินทางท่องเที่ยว(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)
เมื่อผ่านเข้าประเทศเกาหลี แล้วนําท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Testตาม
นโยบาย และกฏระเบียบการเข้าประเทศ ที่สนามบินนานาชาติอินชอน
หลังจากนัน้ พาท่านเชคอินเข้าโรงแรมที่พกั เพื่อรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง

นําทุกท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด
วัยรุน่ เพราะอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยฮงอิก
ร้านค้าในย่านนีก้ ็จะออกแนววัยรุน่ ราคาไม่

(Hongdae)เป็ นแหล่งรวม
(Hongik University)
แพง จ าพวกเครื่องส าอาง

แบรนด์ชนั้ น าของเกาหลี เช่น Etude,
้ ผ้าแฟชั่นสวยทันสมัยให้ชอ้ ป
Skin และเสือ
มีอาหาร

Nature Republic, It’s’

ไม่รวมอาหารกลางวัน /ไม่รวมอาหารเย็น

ตลอดข้างทาง และย่านนีย้ งั

วันทีทีพ
ของการเดิ
นทางสวนสนุ
กล็อตเต้
ลด์ยบเท่
- ล็อาตเต้ โซล สกาย ทาวเวอร์ - LOTTE DUTY FREE
่ ่สักาม
:Holiday INN
Express
Seoul Hongdae
หรืเอวิเที
อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

พาท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับสวนสนุกในเมืองหลวง สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (LOTTE WORLD)ซึง่ ท่านจะได้รบั ตั๋วรวม
เครื่องเล่น ทัง้ โซนในร่ม และโซนกลางแจ้ง สวนสนุกแห่งนีจ้ ะมีการจัดธีมที่แตกต่างกันตามเทศกาล มีทงั้ การแสดงโชว์บนเวที
ด้านใน มีขบวนพาเรด มีต๊กุ ตามาสคอตมาเดินทักทายนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ยิม้ แย้มแจ่มใส โซนด้านนอกมีปราสาทที่เป็ น
สัญลักษณ์ของที่น่ี สวยงาม โดดเด่น พร้อมเสียงเพลงสร้างบรรยากาศ ความสนุกสนานตลอดเวลาด้านในสวนสนุกแห่งนี ้

พาทุกท่านสู่ ตึกล็อตเต้ โซล สกาย ทาวเวอร์ (LOTTE SEOUL SKY TOWER)ขึน้ ลิฟต์ชมวิว บนยอดตึกที่สงู ที่สดุ ใน
ประเทศเกาหลีใต้ และสูงเป็ นอันดับที่5ของโลก มีความสูง123ชัน้ 555เมตร เป็ นกระจกรอบด้าน 360องศา และพืน้ กระจกใส
ที่มองทะลุถึงด้านล่าง ซึง่ ได้ลงเรคคอร์ดว่าเป็ น "Highest glass-floored observatory in the world")
พาท่านช้อปปี ้งสินค้าปลอดภาษี ที่หา้ ง Lotte Duty Freeที่น่ีมีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปมากมาย
ไม่วา่ จะเครื่องสําอางค์เกาหลี หรือต่างประเทศ เช่น Sulwhasoo Whoo Innisfree 3CE
Lancome Dior Estee นํา้ หอมนับร้อยๆยี่หอ
้ กระเป๋ า แฟชั่นเกาหลี MCM StreghtAngel
แว่นตาเกาหลี Gentle Monster นาฬิกาแบรนด์เนมต่างๆ TAG Rolex และสินค้าแบรนด์เนม
Chanel Louis Vitton Gucci Balenciaga ราคาถูกๆอีกมากมาย
ไม่รวมอาหารกลางวัน /ไม่รวมอาหารเย็น
่ ัก : Holiday INN Express Seoul Hongdaeหรือเทียบเท่า
ทีพ

วันที่สี่ ของการเดิ นทางเที่ยวกรุงโซลแบบอิ สระด้วยตัวเอง (SEOUL CITY SELF TOUR) เต็มวัน
อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

่ อ
สถานทีท
่ งเทีย่ วแนะนํา
พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace)พระราชวังหลักแห่งแรกของราชวงศ์โช
ซอน ตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของภูเขาบุกฮันซาน ในกรุงโซล ปั จจุบนั กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
สามารถเข้าไปถ่ายรูปชมความงดงาม ศึกษาประวัติศาสตร์ ทัง้ คนเกาหลี และต่างชาติ นิยม
ใส่ชดุ ฮันบกและเข้าไปเดินชม ตําหนักต่างๆ พร้อมกับถ่ายรูปให้เข้ากับบรรยากาศด้านในอีก
ด้วย
หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
บุคชอนฮันอ๊ก เป็ นอีกหนึ่ง

(Bukchon Hanok Village)หรือบางคนเรียกว่า หมู่บา้ น
สัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทนั สมัย

ของกรุงโซลนัน้ หมู่บา้ นแห่งนี ้
เกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะ

ก็ยงั คงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของ
สําหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ตลาดควังจัง (Kwangjang Market Street Food) กําลังเป็ นที่นิยมของคนเกาหลี ไอดอล
ยูทปู เบอร์ไปถ่ายทําจํานวนมาก มีอาหารสไตล์ทอ้ งถิ่นให้เลือกทานมากมาย ได้บรรยากาศ
ความเป็ นเกาหลีท่แี ท้จริง

Starbucks Seoul Wave

Art Centerตัง้ อยูใ่ นสวนสาธารณะชัมวอน ฮันกัง

(Jamwon Hangang Park)
บนแม่นาํ้ ฮัน ตกแต่งด้วยผนัง
นาม่าและยังสามารถมองเห็น

ด้านในเป็ นศูนย์ศิลปะ มีลกั ษณะโดดเด่นคือโดยลอยอยู่
กระจกสูง ให้วิวหลักล้าน มองเห็นวิวแม่นาํ้ ฮันแบบพาโร
ไปถึง N SEOUL TOWER ใครที่กาํ ลังวางแผนมาเที่ยว

โซลแล้วมองหาที่น่ งั พักจิบกาแฟสบายๆแถมวิวชมพระอาทิตย์ตกดินสวยๆแนะนําเลยค่ะ
สะพานนํา้ พุสายรุ้งพันโพหรือสะพานบันโพ ตัง้ อยู่ในเขตซอโซ เป็ นหนึ่งในสะพาน
ข้ามแม่นาํ้ ฮัน แม่นาํ้ หลักสายสําคัญของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้มีความยาว
1,140 เมตร ซึง่ ปั จจุบน
ั กลายมาเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รบั ความนิยมอย่างมาก

สะพานนํา้ พุสีรุง้ แห่งนี ้ ได้รบั การจดบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่าเป็ น สะพานนํา้ พุท่ยี าว
ที่สดุ ในโลก ซึง่ ประดับประดาด้วยหลอดไฟ LED กว่า 10,000 หลอด ไม่รวมอาหารกลางวัน /ไม่รวมอาหารเย็น

วันที่ห้า

ของการเดิ นทางเที่ยวกรุงโซลแบบอิ สระด้วยตัวเอง ครึ่งวัน - ร้านซื้อขนม ของฝาก – ป้ อมแฮงจูซานซอง
สนามบินสุวรรณภูมิ

่ ัก : Holiday INN Express Seoul Hongdaeหรือเทียบเท่า
ทีพ
อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

่ อ
สถานทีท
่ งเทีย่ วแนะนํา
Seoul Olympic Parkอีกหนึ่งแลนด์มาร์คในกรุ งโซลอย่างสวนโอลิมปิ ก ปาร์คหล่งรวม

สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจครบวงจร ไม่วา่ จะนั่งชิล เดินเล่น ออกกําลังกาย หรือจะ
เพลิดเพลินกับสวนธรรมชาติเชิงนิเวศก็มีให้ครบ แถมยังมีพิกดั ถ่ายรูปสวยๆ เยอะมากแต่
จุดที่เป็ นไฮไลท์ก็ตอ้ งยกให้เ Alone Tree ต้นไม้โดดเดียว เหงาๆ อยู่ตน้ เดียวเป็ น
เอกลักษณ์ของที่น่ี ตัง้ อยู่บนเนินเขาลูกเล็ก เป็ นลานกว้างๆ โล่งๆ
โซลทาวเวอร์ Namsan Towerหรือ Seoul Tower หอคอยที่อยู่บนยอดเขานัมซาน
เป็ นสัญญลักษณ์ประจําเมืองหลวงของเกาหลีใต้ ผูค้ นนิยมมาเดินออกกําลังกาย เพราะ
เป็ นที่ท่รี ณรงค์เรื่องการลดควันพิษ จํากัดการใช้รถในการขึน้ เขา รถโดยสารก็เป็ นพลังงาน
ไฟฟ้า วัยรุน่ หนุ่มสาว และนักท่องเที่ยวนิยมมาคล้องกุญแจคูร่ กั เป็ นจํานวนมาก
คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon)หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คลองชองเกชอน หรือ
ชองเคยอน เป็ นคลองที่มีมาตัง้ แต่สมัยโบราณตัง้ แต่ยคุ ของราชวงศ์โชชอน ได้รบั การบูรณะ
ขึน้ ใหม่ในปี 2003 ภายใต้โครงการพัฒนาและบูรณะคลองชองกเยชอนให้มีภมู ิทศั น์ท่ี
สวยงาม กลายเป็ นแหล่งเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางเมืองที่วนุ่ วาย
ไม่รวมอาหารกลางวัน
เดินทางสู่ ช็อปปิ้ ง เซ็นเตอร์พาท่านซือ้ ขนม ของฝาก เครื่องสําอางค์เกาหลี เช่น Pinekiss Celling
App สมุนไพรต่างๆ โสมเกาหลี นํา้ มันสนเข็มแดง ฮ้อตเก้นามู ของขึน
้ ชื่อประจําประเทศเกาหลี ภายใน
จะมีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ขนมช้อคโกแลต สาหร่ายรสชาติตา่ งๆ วุน้ เส้น เครื่องปรุงอาหารเกาหลี
เครื่องครัวเกาหลี ตุ๊กตา ของที่ระลึก ราคาถูกพร้อมบริการแพคลัง
พาท่านเที่ยวชมป้อมปราการเก่าแก่ ตัง้ แต่ยคุ สมัยสามก๊กเกาหลี แฮงจูซานซองซึง่ อยู่บนยอดเขาที่
สามารถชมวิวแม่นาํ้ ฮันคง ได้อย่างสวยงาม เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนเกาหลีนิยมมาพักผ่อน หย่อนใจ
สูดอากาศบริสทุ ธิ์ ชมประวัติศาสตร์ของป้อมปราการที่เล่าขานกันว่า ก่อนหินเหล่านีถ้ กู ขนขึน้ มาโดย
หญิงชาวบ้าน โดยเอาผ้าเช็ดโต๊ะที่ใช้งานในครัวห่อแล้วแบกขึน้ มาบนเขาแห่งนี ้
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

19.30-23.10น. นําท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ OZ741ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริ การ
พีเรียตเดิ นทาง

ราคาโปรโมชั ่น

พฤษภาคม :8-12 ,16-20 ,22-26 ,23-27 ,29-2มิ.ย.

26,999

พฤษภาคม :7-11 ,9-13 ,15-19 ,17-21 ,21-25 , 24-28 ,28-1มิ.ย. ,30-3มิ.ย.

27,999

พฤษภาคม : 5-9 ,6-10 ,10-14 ,14-18 ,18-22 ,19-23 ,20-24 ,25-29 ,26-30
27-31 ,31-4มิ.ย.

พักเดี่ยวเพิ่ ม

28,999

พฤษภาคม : 11-15

29,999

พฤษภาคม : 12-16

30,999

มิถุนายน : 1-5 ,2-6

31,999

พฤษภาคม : 13-17

32,999

ทารก ( ไม่เกิ น 2 ปี ) = 6,000.-

ราคาปกติ

6,000.-

จอยกรุป
๊ =9,000.-

ข้อกําหนดและเงื่อนไข
1. การสํารองที่นัง่

แพคเกจนี้ สามารถออกเดิ นทางตัง้ 2ท่านขึน
้ ไป
การลงทะเบียน K-ETA ผูเ้ ดินทางสามารถทําได้เอง หรือให้ทางบริษท
ั ดําเนินการให้
คิดค่าบริการรวมค่าสมัคร 500 บาท(กรณีจองทัวร์กบั เราเท่านัน้ )
การชําระเงิ น :
• ชําระมัดจํา 50% และชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทางขันตํ
้ ่า 15 วัน
• หากจองทัวร์ก่อนเดินทางน้อยกว่า 7วัน ชําระเต็มเท่านัน้
• การชําระค่าทัวร์จะได้ Invoice ผ่านระบบ และการโอนเงินทัง้ หมดจะเป็ นบัญชีชอ่ื บริษทั ทรู เวิลด์ ทราเวล จํากัด ไม่มบี ญ
ั ชีชอ่ื
ส่วนตัว โปรดระวังมิจฉาชีพ
• กรณีมดั จํา และไม่ชาํ ระส่วนทีเ่ หลือถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินได้ทุกกรณี

การบริ การตามนโยบายควบคุมโรคที่บริ ษท
ั จัดการให้ :
• ลงทะเบียน K-ETA เราเป็ นตัวแทนลงทะเบียนตามข้อมูลทีท
่ ่านให้มา หากไม่ผา่ นหรือไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ไม่สามารถเรียกร้องคืน
เงินและค่าบริการได้ หรือหากท่านเข้าเกาหลีแล้ว ไม่ผา่ นด่านตรวจคนเข้าเมือง ก็ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินได้เช่นกัน ***ค่า
สมัครและบริการ 500 บาท
• การลงทะเบียน Q-Code ยกเว้นการกักตัว ท่านต้องแสดงเอกสารภาษาอังกฤษทีเ่ ชือ่ ถือได้ เช่น วัคซีนพาสปอร์ต และได้รบั วัคซีน
ขันตํ
้ ่าเข็ม2 ไม่เกิน 180วัน (ยกเว้น Johnson เข็ม1ไม่เกิน 180วัน) หากเป็ นเข็มบูสเตอร์ ต้องก่อนเดินทาง 14วัน ***ไม่ม ี
ค่าใช้จ่าย
• การลงทะเบียนตรวจ Covid RT-PCR ทีส่ นามบินอินชอน ***ท่านต้องชําระเองตอนตรวจ ราคา 80,000-120,000 วอน
• การลงทะเบียน Thailand Pass เพือ่ กลับเข้าประเทศไทย ท่านต้องมี ใบเสร็จรับเงิน Test&Go เราถึงบริการลงทะเบียนให้ได้
หมายเหตุ :
• ท่านต้องยืน
่ ผลตรวจโควิด RT-PCR ก่อนขึน้ เครือ่ ง 48ชั ่วโมง กรณีผลเป็ นบวก หรือติดโควิด สามารถย้ายวันเดินทางได้ หรือ
หากยกเลิกสามารถรีฟันคืนได้เฉพาะค่าตั ๋วตามกฏสายการบินเท่านัน้ (เฉพาะท่านทีต่ ดิ เท่านัน้ )
• ท่านอื่นในคณะหากต้องการยกเลิก หรือย้ายวันจะต้องมีคา่ ใช้จ่ายตามเงือ่ นไขปกติ
• ราคานี้สาํ หรับพาสปอร์ตไทยเท่านัน้ หากเป็ นต่างชาติมคี า่ ใช้จ่ายเพิม่ 3000 บาท และต้องทําตามเงือ่ นไขการเข้าประเทศเกาหลี
ใต้
การยกเลิ กการเดิ นทาง
• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดทีช่ าํ ระแล้ว
• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดทีช่ าํ ระแล้ว
• ยกเลิกการจองน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้
• ยกเลิกจากเหตุสดุ วิสยั เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้แต่หกั ค่าใช้จ่ายตามจริง ๆ
• ราคาโปรโมชั ่น/แคมเปญ/อีเว้นท์ตา่ งๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ทุกกรณี
• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลีย่ นชือ่ /Refund ได้ทุกกรณี
ราคานี้ รวม
• ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ตามทีร่ ะบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
• ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าอาหาร ตามทีร่ ะบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
• ค่าทีพ
่ กั ระดับมาตรฐาน จํานวนคืนตามระบุในโปรแกรม (ห้องพัก2-3ท่าน)
• ค่าทีพ
่ กั ระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2-3ท่าน)
• ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทีย่ วตามรายการ / ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
• ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ าํ นาญเส้นทาง นําท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ ์หัวหน้าทัวร์ไม่บนิ ขึน้ ไปพร้อมกรุ๊ป
ทัวร์)
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

ราคานี้ ไม่รวม
• ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ 1,000 บาท หรือ 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
• ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผูเ้ ดินทางต้องยืน่ ด้วยตนเองเท่านัน้ )
• ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีเ่ กินจากสายการบินกําหนด (15-20กก)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มนอกเหนือรายการทัวร์
• ค่ารถ ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาทีก่ าํ หนดเท่านัน้ หากขึน้ ไม่ทนั ต้องรับผิดชอบค่าเดินทางตามคณะด้วย
ตนเอง)
• ค่าอาหารตามหลักศาสนาทีน่ อกเหนือรายการทัวร์ (ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง)
• ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
• ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
• หากผูเ้ ดินทางไม่ผา่ นการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ ขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี
• หากผูเ้ ดินทางไม่ผา่ นการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษทั ไม่มอี าํ นาจใดๆ หรือส่วนเกีย่ วข้องใดๆ ผูเ้ ดินทางต้องจัดการเอกสาร
ส่วนตัว เทีย่ วบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆทีเ่ กิดขึน้ เองทังหมด
้
2. หมายเหตุ
กรุณาอ่านและทําความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนทําการจองทุกครัง้
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทําให้ไม่สามารถเดินทาง
ได้ อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั และไม่สามารถ Refund ค่าทัวร์ได้)
2. บริษทั มีสทิ ธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเทีย่ วบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ ว ได้ตามความเหมาะสม โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
3. บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มือ้ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
5. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจาก ความประมาท
ของตัวนักท่องเทีย่ วเองี
6. ตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท
่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะทังขาไป-ขากลั
้
บ ไม่วา่ จากเหตุใดๆ ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงวัน/
ชือ่ หรือยกเลิกคืนเงินได้
7. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่ รม
แรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึง่ อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
8. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั หากไม่ม ั ่นใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่ ่อนเพือ่ ยืนยันเวลา
และการเปลีย่ นแปลงจากเหตุสดุ วิสยั ดังข้อด้านบน ก็อยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ เช่นกัน ไม่สามารถนํามาเรียกร้อง
คืนได้ทุกกรณี

9. ขอสงวนสิทธิ ์ห้องพักสําหรับผูท
้ ไ่ี ม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ผอู้ ่นื ใช้สทิ ธิ ์แทนได้ทุกกรณี
10. ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST ซึง่ บริษทั ไม่สามารถการันตี ทําได้เพียงรีเควสให้ได้เท่านัน้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับทางโรงแรมเป็ นผูจ้ ดั การให้
11. มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มอี าํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษทั ทัง้ สิน้ เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจของ
บริษทั ฯกํากับเท่านัน้
12. ทางคณะทัวร์ไม่มอี าํ นาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครือ่ ง
ลงประมาณ 1 ชั ่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธิ ์ในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้าในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
ต้องรับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกับคณะด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือรีฟันค่าทัวร์/ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้
เข้าร่วมกับทางทัวร์ทุกกรณี
13. หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ท่องเทีย่ ว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทต่อวัน เพือ่ รักษาตั ๋วขา
กลับ มิเช่นนัน้ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลัง
14. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ไม่เข้าร้านค้าตามทีโ่ ปรแกรมกําหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพือ่ ความเป็ น
ระบบ และถูกต้องตามเงือ่ นไขท่องเทีย่ วทีท
่ ่านได้ซอ้ื มา
15. ถ้าลูกค้าติดโควิททีเ่ กาหลี จะไม่สามารถรีฟันค่าทัวร์ได้ทุกกรณี (และท่านต้องชําระค่ากักตัว/ค่าโรงพยาบาลเองทัง้ หมด)

เมื่อท่านตกลงจองชําระเงิ นไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางบริ ษท
ั ฯจะถือว่าท่านได้ยินยอม
และยอมรับในข้อกําหนด เงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
หากท่านถูกเจ้าหน้ าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทางเข้าประเทศ
ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึน
้ ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็ นผูช้ าํ ระเองทัง้ หมด

