
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 5 วนั 3 คืน 

DAY 2 : ฮงแดชอ็ปป้ิงสตรีท 

DAY 3 : สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์- ลอ็ตเต้โซลสกายทาวเวอร ์- LOTTE DUTY FREE 

DAY 4 : เท่ียวกรงุโซลแบบอิสระด้วยตวัเองเตม็วนั 

DAY 5 : เท่ียวกรงุโซลแบบอิสระด้วยตวัเองครึ่งวนั - ร้านซ้ือขนมของฝาก - ป้อมแฮงจซูานซอง 



20.30 น.คณะเดินทางพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ 

ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบิน สายการบิน ASIANA AIRLINE (OZ) หนา้

เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน …K.ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข ...5-6...  โดยมีเจา้หนา้ที่จากบรษัิทฯคอย

ใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร 

**สายการบิน KOREAN AIR /ASIANA AIRLINE นํา้หนกักระเป๋า 23 กก./ท่าน/1ชิน้** 

01.10 น. นาํท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต ้โดยเที่ยวบินที่ OZ742 

(ขอสงวนสิทธ์ิการเลือกสายการบินใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชั่วโมงครึง่ มีบรกิารอาหารและเครื่องบนเครื่อง) 

 
 

 

 

 

 

 

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน เป็นสนามบินที่ทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั และไดร้บัมาตรฐาน

ระดบัโลก ท่านจะตอ้งผ่านดา่นควบคมุโรค และด่านตรวจคนเขา้เมือง หลงัจากนัน้ออกมาพบกบั

มคัคเุทศกน์าํเที่ยวยงัจดุนดัพบ เพื่อออกเดินทางท่องเที่ยว(เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่ไทย 2 ช.ม.) 

เม่ือผ่านเขา้ประเทศเกาหลี แลว้นาํท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Testตาม

นโยบาย และกฏระเบียบการเขา้ประเทศ ที่สนามบินนานาชาติอินชอน 

หลงัจากนัน้พาท่านเชคอินเขา้โรงแรมที่พกัเพื่อรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง 

 

นาํทกุท่านเดินทางสู ่ย่านฮงแด (Hongdae)เป็นแหลง่รวม

วยัรุน่ เพราะอยู่ใกลม้หาวิทยาลยัฮงอิก (Hongik University) 

รา้นคา้ในย่านนีก็้จะออกแนววยัรุน่ ราคาไม่ แพง จ าพวกเครื่องส าอาง

แบรนดช์ัน้น าของเกาหลี เช่น Etude, Nature Republic, It’s’ 

Skin และเสือ้ผา้แฟชั่นสวยทนัสมยัใหช้อ้ป ตลอดขา้งทาง และย่านนีย้งั

มีอาหาร 

ไม่รวมอาหารกลางวนั  /ไม่รวมอาหารเย็น 

วนัแรก ของการเดินทางพบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 

 

วนัท่ีสอง ของการเดินทางสนามบินอินชอน- ศนูยต์รวจ PCR-Test ท่ีสนามบินนานาชาติอินชอน-ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรีท 

 



ทีพั่ก :Holiday INN Express Seoul Hongdaeหรือเทยีบเทา่ 

 

อาหารเชา้ : รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

 

 

 

 

 

พาท่านสนกุสนานเพลิดเพลินกบัสวนสนกุในเมืองหลวง สวนสนุกล็อตเต้เวิลด ์(LOTTE WORLD)ซึง่ท่านจะไดร้บัตั๋วรวม

เครื่องเลน่ ทัง้โซนในรม่ และโซนกลางแจง้ สวนสนกุแห่งนีจ้ะมีการจดัธีมที่แตกตา่งกนัตามเทศกาล มีทัง้การแสดงโชวบ์นเวที

ดา้นใน มีขบวนพาเรด มีตุ๊กตามาสคอตมาเดินทกัทายนกัท่องเที่ยว เจา้หนา้ที่ยิม้แยม้แจ่มใส โซนดา้นนอกมีปราสาทที่เป็น

สญัลกัษณข์องที่น่ี สวยงาม โดดเดน่ พรอ้มเสียงเพลงสรา้งบรรยากาศ ความสนกุสนานตลอดเวลาดา้นในสวนสนกุแห่งนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

พาทกุท่านสู ่ตกึล็อตเต้ โซล สกาย ทาวเวอร ์(LOTTE SEOUL SKY TOWER)ขึน้ลิฟตช์มวิว บนยอดตกึที่สงูที่สดุใน

ประเทศเกาหลีใต ้และสงูเป็นอนัดบัที่5ของโลก มีความสงู123ชัน้ 555เมตร เป็นกระจกรอบดา้น 360องศา และพืน้กระจกใส

ที่มองทะลถึุงดา้นลา่ง ซึง่ไดล้งเรคคอรด์วา่เป็น "Highest glass-floored observatory in the world") 

พาท่านชอ้ปป้ีงสินคา้ปลอดภาษี ที่หา้ง Lotte Duty Freeที่น่ีมีสินคา้ใหท้่านเลือกชอ้ปมากมาย 

ไม่วา่จะเครื่องสาํอางคเ์กาหลี หรอืตา่งประเทศ เช่น Sulwhasoo Whoo Innisfree 3CE 

Lancome Dior Estee นํา้หอมนบัรอ้ยๆย่ีหอ้ กระเป๋า แฟชั่นเกาหลี MCM StreghtAngel 

แวน่ตาเกาหลี Gentle Monster นาฬิกาแบรนดเ์นมตา่งๆ TAG Rolex และสินคา้แบรนดเ์นม 

Chanel Louis Vitton Gucci Balenciaga ราคาถกูๆอีกมากมาย 

ไม่รวมอาหารกลางวนั  /ไม่รวมอาหารเย็น 

ทีพั่ก : Holiday INN Express Seoul Hongdaeหรือเทยีบเทา่ 

วนัท่ีสาม ของการเดินทางสวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์- ลอ็ตเต้ โซล สกาย ทาวเวอร ์- LOTTE DUTY FREE 

 



 

อาหารเชา้ : รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะนาํ 

พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace)พระราชวงัหลกัแห่งแรกของราชวงศโ์ช

ซอน ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของภเูขาบกุฮนัซาน ในกรุงโซล ปัจจบุนักลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

สามารถเขา้ไปถ่ายรูปชมความงดงาม ศกึษาประวติัศาสตร ์ทัง้คนเกาหลี และตา่งชาติ นิยม

ใสช่ดุฮนับกและเขา้ไปเดินชม ตาํหนกัตา่งๆ พรอ้มกบัถ่ายรูปใหเ้ขา้กบับรรยากาศดา้นในอีก

ดว้ย 

(Bukchon Hanok Village)หรอืบางคนเรยีกว่า หมู่บา้นหมู่บ้านบุกชอนฮันอก 

บคุชอนฮนัอ๊ก เป็นอีกหนึ่ง สญัลกัษณข์องเกาหลี ท่ามกลางตกึรามบา้นช่องที่ทนัสมยั

ของกรุงโซลนัน้ หมู่บา้นแห่งนี ้ ก็ยงัคงรกัษาอาคารบา้นเรอืนในสมยัโบราณ มีกล่ินอายของ

เกาหลีในยคุเก่าแก่ เหมาะ สาํหรบัคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร ์ 

ตลาดควังจัง (Kwangjang Market Street Food) กาํลงัเป็นที่นิยมของคนเกาหลี ไอดอล 

ยทูปูเบอรไ์ปถ่ายทาํจาํนวนมาก มีอาหารสไตลท์อ้งถ่ินใหเ้ลือกทานมากมาย ไดบ้รรยากาศ

ความเป็นเกาหลีที่แทจ้รงิ 

 

Art Centerตัง้อยูใ่นสวนสาธารณะชมัวอน ฮนักงั Starbucks Seoul Wave 

(Jamwon Hangang Park) ดา้นในเป็นศนูยศิ์ลปะ มีลกัษณะโดดเดน่คือโดยลอยอยู่

บนแม่นํา้ฮนั ตกแตง่ดว้ยผนงั กระจกสงู ใหว้ิวหลกัลา้น มองเห็นวิวแม่นํา้ฮนัแบบพาโร

นาม่าและยงัสามารถมองเห็น ไปถึง N SEOUL TOWER ใครที่กาํลงัวางแผนมาเที่ยว

โซลแลว้มองหาที่นั่งพกัจิบกาแฟสบายๆแถมวิวชมพระอาทิตยต์กดินสวยๆแนะนาํเลยคะ่ 

สะพานนํา้พุสายรุ้งพันโพหรอืสะพานบนัโพ ตัง้อยู่ในเขตซอโซ เป็นหนึ่งในสะพาน

ขา้มแม่นํา้ฮนั แม่นํา้หลกัสายสาํคญัของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใตมี้ความยาว 

1,140 เมตร ซึง่ปัจจบุนักลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดร้บัความนิยมอย่างมาก

สะพานนํา้พสีุรุง้ แห่งนี ้ไดร้บัการจดบนัทกึลงกินเนสบุ๊ควา่เป็น สะพานนํา้พทุี่ยาว

ที่สดุในโลก ซึง่ประดบัประดาดว้ยหลอดไฟ LED กวา่ 10,000 หลอด ไม่รวมอาหารกลางวนั  /ไม่รวมอาหารเย็น 

วนัท่ีส่ี ของการเดินทางเท่ียวกรงุโซลแบบอิสระด้วยตวัเอง (SEOUL CITY SELF TOUR) เตม็วนั 

 



ทีพั่ก : Holiday INN Express Seoul Hongdaeหรือเทยีบเทา่ 

อาหารเชา้ : รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะนาํ 

 Seoul Olympic Parkอีกหนึ่งแลนดม์ารค์ในกรุงโซลอย่างสวนโอลิมปิก ปารค์หลง่รวม

สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจครบวงจร ไม่วา่จะนั่งชิล เดินเลน่ ออกกาํลงักาย หรอืจะ

เพลิดเพลินกบัสวนธรรมชาติเชิงนิเวศก็มีใหค้รบ แถมยงัมีพิกดัถ่ายรูปสวยๆ เยอะมากแต่

จดุที่เป็นไฮไลทก็์ตอ้งยกใหเ้ Alone Tree ตน้ไมโ้ดดเดียว เหงาๆ อยู่ตน้เดียวเป็น

เอกลกัษณข์องที่น่ี ตัง้อยู่บนเนินเขาลกูเล็ก เป็นลานกวา้งๆ โล่งๆ 

โซลทาวเวอร ์Namsan Towerหรอื Seoul Tower หอคอยที่อยู่บนยอดเขานมัซาน 

เป็นสญัญลกัษณป์ระจาํเมืองหลวงของเกาหลีใต ้ผูค้นนิยมมาเดินออกกาํลงักาย เพราะ

เป็นที่ที่รณรงคเ์รื่องการลดควนัพิษ จาํกดัการใชร้ถในการขึน้เขา รถโดยสารก็เป็นพลงังาน

ไฟฟ้า วยัรุน่ หนุ่มสาว และนกัท่องเที่ยวนิยมมาคลอ้งกญุแจคูร่กัเป็นจาํนวนมาก 

คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon)หรือเรยีกอีกช่ือหนึ่งวา่ คลองชองเกชอน หรอื 

ชองเคยอน เป็นคลองที่มีมาตัง้แตส่มยัโบราณตัง้แตย่คุของราชวงศโ์ชชอน ไดร้บัการบรูณะ

ขึน้ใหม่ในปี 2003 ภายใตโ้ครงการพฒันาและบรูณะคลองชองกเยชอนใหมี้ภมิูทศันท์ี่

สวยงาม กลายเป็นแหลง่เดินเล่นพกัผ่อนหย่อนใจท่ามกลางเมืองที่วุน่วาย 

ไม่รวมอาหารกลางวนั   

เดินทางสู่  ช็อปป้ิง เซ็นเตอรพ์าท่านซือ้ขนม ของฝาก เครื่องสาํอางคเ์กาหลี เช่น Pinekiss Celling 

App สมนุไพรต่างๆ โสมเกาหลี นํา้มนัสนเข็มแดง ฮอ้ตเกน้าม ูของขึน้ช่ือประจาํประเทศเกาหลี ภายใน

จะมีสินคา้ใหเ้ลือกหลายหลาก ขนมชอ้คโกแลต สาหรา่ยรสชาติตา่งๆ วุน้เสน้ เครื่องปรุงอาหารเกาหลี 

เครื่องครวัเกาหลี ตุ๊กตา ของที่ระลกึ ราคาถกูพรอ้มบรกิารแพคลงั 

 พาท่านเที่ยวชมปอ้มปราการเก่าแก่ ตัง้แตย่คุสมยัสามก๊กเกาหลี แฮงจูซานซองซึง่อยู่บนยอดเขาที่

สามารถชมวิวแม่นํา้ฮนัคง ไดอ้ย่างสวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนเกาหลีนิยมมาพกัผ่อน หย่อนใจ 

สดูอากาศบรสิทุธ์ิ ชมประวติัศาสตรข์องปอ้มปราการที่เลา่ขานกนัวา่ ก่อนหินเหลา่นีถ้กูขนขึน้มาโดย

หญิงชาวบา้น โดยเอาผา้เช็ดโต๊ะที่ใชง้านในครวัห่อแลว้แบกขึน้มาบนเขาแห่งนี ้

 

นาํท่านเดินทางสู ่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

วนัท่ีห้า  ของการเดินทางเท่ียวกรงุโซลแบบอิสระด้วยตวัเอง คร่ึงวนั - ร้านซ้ือขนม ของฝาก – ป้อมแฮงจซูานซอง 

สนามบินสวุรรณภมิู 

 



19.30-23.10น. นาํท่านเดินทางสู ่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ OZ741ถึงสนามบินสวุรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 

 
ข้อกาํหนดและเงื่อนไข 

1. การสาํรองท่ีนัง่ 

แพคเกจน้ีสามารถออกเดินทางตัง้2ท่านขึน้ไป 

การลงทะเบยีน K-ETA ผูเ้ดนิทางสามารถทาํไดเ้อง หรอืใหท้างบรษิทัดาํเนินการให ้

คดิคา่บรกิารรวมคา่สมคัร 500 บาท(กรณีจองทวัรก์บัเราเท่านัน้) 

 

การชาํระเงิน : 

• ชาํระมดัจาํ 50% และชาํระสว่นทีเ่หลอืก่อนเดนิทางขัน้ต่ํา 15 วนั 

• หากจองทวัรก่์อนเดนิทางน้อยกวา่ 7วนั ชาํระเตม็เท่านัน้ 

• การชาํระคา่ทวัรจ์ะได ้Invoice ผา่นระบบ และการโอนเงนิทัง้หมดจะเป็นบญัชชีือ่บรษิทั ทร ูเวลิด ์ทราเวล จาํกดั ไมม่บีญัชชีือ่

สว่นตวั โปรดระวงัมจิฉาชพี 

• กรณีมดัจาํ และไมช่าํระสว่นทีเ่หลอืถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืเงนิไดทุ้กกรณ ี

 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ราคาโปรโมชัน่ ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

พฤษภาคม :8-12 ,16-20 ,22-26 ,23-27 ,29-2ม.ิย. 26,999  

6,000.- 

พฤษภาคม :7-11 ,9-13 ,15-19 ,17-21 ,21-25 , 24-28 ,28-1ม.ิย. ,30-3ม.ิย. 27,999  

พฤษภาคม : 5-9 ,6-10 ,10-14 ,14-18 ,18-22 ,19-23 ,20-24 ,25-29 ,26-30 

27-31 ,31-4ม.ิย. 
28,999  

พฤษภาคม : 11-15  29,999  

พฤษภาคม : 12-16 30,999  

มถุินายน : 1-5 ,2-6 31,999  

พฤษภาคม : 13-17 32,999  

ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 6,000.-      จอยกรุป๊ =9,000.- 



การบริการตามนโยบายควบคมุโรคท่ีบริษทัจดัการให้ : 

• ลงทะเบยีน K-ETA เราเป็นตวัแทนลงทะเบยีนตามขอ้มลูทีท่่านใหม้า หากไมผ่า่นหรอืไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนื

เงนิและคา่บรกิารได ้หรอืหากท่านเขา้เกาหลแีลว้ ไมผ่า่นด่านตรวจคนเขา้เมอืง กไ็มส่ามารถเรยีกรอ้งคนืเงนิไดเ้ชน่กนั ***คา่

สมคัรและบรกิาร 500 บาท 

• การลงทะเบยีน Q-Code ยกเวน้การกกัตวั ท่านตอ้งแสดงเอกสารภาษาองักฤษทีเ่ชือ่ถอืได ้เชน่ วคัซนีพาสปอรต์ และไดร้บัวคัซนี

ขัน้ต่ําเขม็2 ไมเ่กนิ 180วนั (ยกเวน้ Johnson เขม็1ไมเ่กนิ 180วนั) หากเป็นเขม็บสูเตอร ์ตอ้งก่อนเดนิทาง 14วนั ***ไมม่ี

คา่ใชจ้่าย 

• การลงทะเบยีนตรวจ Covid RT-PCR ทีส่นามบนิอนิชอน ***ท่านตอ้งชาํระเองตอนตรวจ ราคา 80,000-120,000 วอน 

• การลงทะเบยีน Thailand Pass เพือ่กลบัเขา้ประเทศไทย ทา่นตอ้งม ีใบเสรจ็รบัเงนิ Test&Go เราถงึบรกิารลงทะเบยีนใหไ้ด ้

หมายเหต ุ: 

• ท่านตอ้งยืน่ผลตรวจโควดิ RT-PCR ก่อนขึน้เครือ่ง 48ชัว่โมง กรณผีลเป็นบวก หรอืตดิโควดิ สามารถยา้ยวนัเดนิทางได ้หรอื

หากยกเลกิสามารถรฟัีนคนืไดเ้ฉพาะคา่ตัว๋ตามกฏสายการบนิเท่านัน้ (เฉพาะท่านทีต่ดิเท่านัน้) 

• ท่านอื่นในคณะหากตอ้งการยกเลกิ หรอืยา้ยวนัจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายตามเงือ่นไขปกต ิ

• ราคานี้สาํหรบัพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ หากเป็นต่างชาตมิคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 3000 บาท และตอ้งทาํตามเงือ่นไขการเขา้ประเทศเกาหลี

ใต ้

การยกเลิกการเดินทาง 

• ยกเลกิการจองไมน้่อยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง Refund ได ้100% ของยอดทีช่าํระแลว้ 

• ยกเลกิการจองไมน้่อยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง Refund ได ้50% ของยอดทีช่าํระแลว้ 

• ยกเลกิการจองน้อยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ไมส่ามารถ Refund ได ้

• ยกเลกิจากเหตุสดุวสิยั เชน่ ภยัธรรมชาต ิโรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ต่หกัคา่ใชจ้่ายตามจรงิ ๆ 

• ราคาโปรโมชัน่/แคมเปญ/อเีวน้ทต่์างๆ ไมส่ามารถยกเลกิ/Refund ไดทุ้กกรณ ี

• ชว่งเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลกิ/เปลีย่นชือ่/Refund ไดทุ้กกรณ ี

ราคาน้ีรวม 

• คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ 

• คา่ภาษสีนามบนิ ทุกแหง่ทีม่ ี

• คา่อาหาร ตามทีร่ะบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 

• คา่ทีพ่กัระดบัมาตรฐาน จาํนวนคนืตามระบุในโปรแกรม (หอ้งพกั2-3ท่าน) 

• คา่ทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 3 คนื (พกัหอ้งละ 2-3ท่าน) 

• คา่รถรบั-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ / คา่น้ําหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก.  

• คา่หวัหน้าทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นําท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ป

ทวัร)์ 

• คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 



ราคาน้ีไม่รวม 

• คา่ธรรมเนียมทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 1,000 บาท หรอื 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

• คา่วซี่าสาํหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว (ผูเ้ดนิทางตอ้งยืน่ดว้ยตนเองเท่านัน้) 

• คา่น้ําหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิจากสายการบนิกาํหนด (15-20กก) 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง, คา่มนิิบารโ์รงแรม, คา่ซกัรดี, คา่อาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือรายการทวัร ์

• คา่รถ คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาทีก่าํหนดเทา่นัน้ หากขึน้ไมท่นัตอ้งรบัผดิชอบคา่เดนิทางตามคณะดว้ย

ตนเอง) 

• คา่อาหารตามหลกัศาสนาทีน่อกเหนือรายการทวัร ์(ลกูคา้ตอ้งเตรยีมมาเอง) 

• คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 

• คา่ปรบั หรอืคา่ธรรมเนียมหากไมส่ามารถผา่นด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

1. การผา่นด่านตรวจคนเข้าเมอืง 

• หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหล ีไมส่ามารถ Refund ไดทุ้กกรณ ี

• หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลใีต ้บรษิทัไมม่อีาํนาจใดๆ หรอืสว่นเกีย่วขอ้งใดๆ ผูเ้ดนิทางตอ้งจดัการเอกสาร

สว่นตวั เทีย่วบนิ และคา่ใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้เองทัง้หมด 

2. หมายเหต ุ

กรณุาอ่านและทาํความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนทาํการจองทุกครัง้ 

1. หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกวา่ 6 เดอืนทาํใหไ้มส่ามารถเดนิทาง

ได ้อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัและไมส่ามารถ Refund คา่ทวัรไ์ด)้ 

2. บรษิทัมสีทิธิใ์นการ ปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ เสน้ทางบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว ไดต้ามความเหมาะสม โดย

คาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

3. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

4. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง

มือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้าํระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 

5. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความประมาท

ของตวันกัท่องเทีย่วเอง ี

6. ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไมว่า่จากเหตุใดๆ ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงวนั/

ชือ่ หรอืยกเลกิคนืเงนิได ้

7. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 

ภยัธรรมชาต ิและโรคระบาด หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รม

แรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

8. คา่เดนิทางภายในประเทศไทย อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั หากไมม่ัน่ใจ กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนเพือ่ยนืยนัเวลา 

และการเปลีย่นแปลงจากเหตุสดุวสิยัดงัขอ้ดา้นบน กอ็ยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ เชน่กนั ไมส่ามารถนํามาเรยีกรอ้ง

คนืไดทุ้กกรณ ี



9. ขอสงวนสทิธิห์อ้งพกัสาํหรบัผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ไมส่ามารถ Refund หรอืใหผู้อ้ื่นใชส้ทิธิแ์ทนไดทุ้กกรณ ี

10. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึง่บรษิทัไมส่ามารถการนัต ีทาํไดเ้พยีงรเีควสใหไ้ดเ้ท่านัน้ ทัง้นี้ขึน้อยู่

กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัการให ้

11. มคัคุเทศก ์พนกังาน หวัหน้าทวัร ์ไมม่อีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของ

บรษิทัฯกาํกบัเทา่นัน้ 

12. ทางคณะทวัรไ์มม่อีาํนาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมอืง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางจากสนามบนิหลงัเวลาเครือ่ง

ลงประมาณ 1 ชัว่โมง หากท่านไมม่าแสดงตนถอืวา่สละสทิธิใ์นการรว่มเดนิทาง หากทา่นล่าชา้ในการผา่นด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

ตอ้งรบัผดิชอบการเดนิทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่ใชจ้่าย หรอืรฟัีนคา่ทวัร/์คา่อาหารทีไ่มไ่ด้

เขา้รว่มกบัทางทวัรท์ุกกรณ ี

13. หากท่านมคีวามประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์่องเทีย่ว ตอ้งยนิยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทต่อวนั เพือ่รกัษาตัว๋ขา

กลบั มเิชน่นัน้ถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทางทนัท ีและไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืไดภ้ายหลงั 

14. ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามทีโ่ปรแกรมกาํหนด ตอ้งยนิยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพือ่ความเป็น

ระบบ และถูกตอ้งตามเงือ่นไขท่องเทีย่วทีท่่านไดซ้ือ้มา 

15. ถา้ลกูคา้ตดิโควทิทีเ่กาหล ีจะไมส่ามารถรฟัีนคา่ทวัรไ์ดทุ้กกรณี (และท่านตอ้งชาํระคา่กกัตวั/คา่โรงพยาบาลเองทัง้หมด) 

 

เมื่อท่านตกลงจองชาํระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านได้ยินยอม  

และยอมรบัในข้อกาํหนด เงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ  

ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทยลกูค้าจะต้องเป็นผูช้าํระเองทัง้หมด 

 

 


