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ราคาสาหรับ 25 ท่ านขึน้ ไป | การันตีเดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป มีหัวหน้ าทัวร์
สงวนสิ ทธิในเรื่ องเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนได้ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

I T I N E R A R Y ร า ย ก า ร เ ดิ น ท า ง
ตารางบิน ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ได้อนุมตั ิ
สายการบิน
T’Way (TW)

วันแรก
วันที่สอง

วันที่สาม

วันที่สี่

เวลาออก
เวลาถึง
เวลาออก
BKK-ICN
ICN-BKK
TW9102
2300
0635+1
TW9101
1940
ที่นงั่ จากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตัว๋

เวลาถึง
2340

สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุ งโซล – สุ ขสนุ กสุ ดคุม้ ! สวนสนุ ก ล๊อตเต้เวิลดิ์ รวมบัตร Free Pass Ticket
เล่นเครื่ องเล่นได้ไม่จากัดรอบ และ เทศกาลต่างๆ ของทางสวนสนุก + พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านเกาหลี Lotte World
Folk Museum (ไม่รวมค่าบัตรลิฟท์ Lotte World Seoul Sky Tower ท่านสามารถฝากไกด์ช่วยซื้อบัตรได้)
อาหารกลางวัน | อิสระอาหารค่า | ที่พกั กรุ งโซล 2 คืน
กรุ งโซล – ศูนย์เวชสาอาง เครื่ องสาอางเกาหลี – ศูนย์น้ ามันสนแดง - พิพิธภัณฑ์สาหร่ ายทะเล + แต่งชุดฮัน
บกแช๊ ะ ถ่ ายภาพ - ศู น ย์ฮอตเก็ ต นามู - ย่านมหาลัย ฮงแด และ คาเฟ่ 943 King’s Cross ที่ แฟน Harry potter
ต้องห้ามพลาด! (ค่าขนม+เบเกอร์รี่+เครื่ องดื่ม คาเฟ่ 943 ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์) - ดิวตี้ฟรี – ย่านเมียงดอง
อาหารเช้า | อาหารกลางวัน | อิสระอาหารค่า
กรุ งโซล – ศู นย์โสมเกาหลี - พระราชวังมรดกโลกชังดก – ผ่านชมบ้านประจาตาแหน่ งประธานาธิ บดี –
หมู่บา้ นพื้นเมื องพูซอนฮันนก - วัดโซแกซา - ภูเขานัมซาน หอคอย N Tower สายเคเบิ้ล Love Rock Cable สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุ งเทพฯ
อาหารเช้า | อาหารกลางวัน

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสื อเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ ดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
และหนังสื อเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทับตรา หนังสื อเดินทางอยูใ่ นสภาพที่ดี (ไม่ชารุ ด)

โปรแกรมทัวร์ เกาหลี KNOCK KNOCK SEOUL (TW) 4วัน 2คืน - รหัสทัวร์ K0822308

DAY วันแรก สนามบินสุ วรรณภูมิ
1

เช้ า กลางวัน

ค่า

เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม
นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ชัว่ โมงล่วงหน้าก่อนเครื่ องออก
กรณีผโู ้ ดยสาร ในกรณีที่ผโู ้ ดยสารไม่ได้มาเช็กอิน และไม่ได้ทาการยกเลิกการจองก่อนเวลาปิ ดเคาน์เตอร์ เช็กอิน
หรื อไม่ได้มาขึ้นเครื่ องหลังจากเช็กอินเรี ยบร้อยแล้ว สายการบินอาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมกับผูโ้ ดยสาร

-

ค่า

หน้ าเคาน์ เตอร์

สายการบิน

ใกล้ประตูทางเข้ า

T’Way (TW)
พร้อมกันที่ช้ นั 4 ผูโ้ ดยสารขาออก
เช็คอินหมายเลข P
หมายเลข 7
“ พาสปรอตตัวจริงและบัตรประชาชนตัวจริงถือติดตัวมาในวันเดินทางด้วยนะคะ ”
หัวหน้ าทัวร์ และเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้อนรับอานวยความสะดวก
การอนุญาตให้ ท่านผ่ านด่ านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่ านด่ านตรวจคนเข้ าประเทศเกาหลีเพื่อการท่ องเที่ยว เป็ น
อำนำจของเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำออกเมืองของประเทศไทยหรื อประเทศเกำหลีในกำรพิจำรณำและอนุญำตให้เดินทำงออกจำก
ประเทศไทย หรื อ ให้พำนักอยูใ่ นประเทศกำหลีใต้เพื่อกำรท่องเที่ยว ทำงผูจ้ ดั ไม่มีอำนำจและไม่สำมำรถเข้ำไปแทรกแซงได้
หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารเครื่ องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ
กรุ ณำเลือกซื้อบัตรโดยสำรประเภทที่สำมำรถเลื่อนวันและเวลำเดินทำงได้
ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปัญหำเที่ยวบินล่ำช้ำหรื อกำรเปลี่ยนแปลงเวลำของเที่ยวบินหรื อกำรเปลี่ยนแปลงวันเดินทำง
ข้อแนะนา
• หากท่านมีปัญหาเรื่ องอาหารกรุ ณาแจ้งทางผูจ้ ดั ทราบล่วงหน้า
• ห้ามนาผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้องเสี ยค่าปรับ
• เตรี ยมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พกั ในเกาหลีไม่มีบริ กรช่วย (แนะนา ตลอดทริ ปจะต้องดูแลกระเป๋ ายกขึ้นลงห้องด้วยตัวท่าน
เอง เพื่อป้องกันหลายกรณี ที่อาจเกิดขึ้นได้)
• กระเป๋ าทุกใบจะต้องฝากให้กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
• ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย เช่น เงิน อัญมณี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรู ป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็ น
เงินได้ เอกสารทางธุรกิจ หนังสื อเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ

• สนามบินสุวรรณภูมิ “ ไม่มีการประกาศเรี ยกลูกค้าขึ้นเครื่ อง ” กรุ ณารอที่ประตูข้ นึ เครื่ องอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาเครื่ องออก
• นาเสื้ อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่ องด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนที่อบอุ่น (สาหรับ มือใหม่ หรื อ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag
หรื ออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะนา : นอนให้มากที่สุด หรื อ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธิ์ ทาให้นอนหลับ ไม่ดื่ ม
สุ ราหรื อของมึนเมา และดื่มน้ ามากๆ)

DAY วันที่สอง สนามบินนานาชาติอนิ ชอน ประเทศเกาหลีใต้ - กรุงโซล
2 เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชัว่ โมง | เวลาบินประมาณ 5.30-6 ช.ม.

เช้ า กลางวัน

ค่า

-

-
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x

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T’Way (TW)
เวลาออก
เวลาถึง
สายการบิน
BKK-ICN
T’Way (TW)

TW9102

2300

0635+1

(สายการบินไม่อนุญาตให้ผโู ้ ดยสารนาอาหารข้างนอกมารับประทานบนเครื่ อง)

น้ าหนักกระเป๋ าใต้ทอ้ งเครื่ อง 20 กิโลกรัม (1ชิ้น) ถือขึ้นเครื่ อง 10 กิโลกรัม
ท่านต้องสวมหน้ากากระหว่างนัง่ โดยสารบนเครื่ องบิน เพื่อความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารและลูกเรื อ
ทางสายการบินไม่อนุญาตให้สวมหน้ากากที่มีวาล์วหายใจ

ICN Landing ถึงสนำมบินนำนำชำติอินชอน
รถ โ ค๊ ช ร อ รั บ ท่ ำน เพื่ อ ท่ อ งเที่ ย ว ต ำม
สาคัญโปรดอ่าน หลังจำกผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำ
โปรแกรม เพื่ อให้รำยกำรท่องเที่ ย วเป็ นไป
เมืองและศุลกำกรแล้ว ณ ขณะนี้ ท่ำนต้องทำ
ตำมกำหนดกำร ทางคณะทัวร์ จะออกเดินทาง
กำรตรวจ RT-PCR ที่ ป ระเท ศเกำห ลี ซึ่ ง
เป็ นไปตำมนโยบำยและระเบี ยบกำรเข้ำประเทศของเกำหลี จากสนามบินหลังเวลาเครื่ องลงประมาณ 3 ชั่วโมง ท่ำนที่ติด
โดยขั้ นตอนนี้ อำจใช้ เ วลำใน กำรรอผล 2 – 3 ชั่ ว โมง สั ม ภำษณ์ ที่ ด่ ำนตรวจคนเข้ำ เมื อ ง หำกท่ ำ นผ่ ำนเข้ำเมื อ ง
โดยประมำณ และมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมประมำณท่ำนละ 80,000 เรี ยบร้อย ท่ำนต้องเดินทำงไปพบกับคณะทัวร์ดว้ ยตนเอง และ
วอน ทั้ ง นี้ อำจมี ก ำรเปลี่ ย นแปลงขึ้ น อยู่ กั บ นโยบำยและ ไม่สำมำรถเรี ยกร้องค่ำเดินทำงจำกทำงผูจ้ ดั ได้
ระเบียบกำรเข้ำประเทศในช่วงนั้นๆ
อำหำรกลำงวัน

เมนูบาร์ บีคิวหรื อบลูโกกิเกาหลีหรื อหมูย่างไฟ
เป็ นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี โดยนาเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่ องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาทาน
นามาย่างขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะ เสริ ฟพร้อมข้าวสวยร้อนและเครื่ องเคียงต่าง ๆ ประจาวันคู่โต๊ะ
หลังอาหารกลางวัน

สุ ขสนุกสุ ดคุ้ม ! ปล่ อยความแก่ และเติมเต็มความสุ ข ที่ สวนสนุกล๊ อตเต้ เวิลดิ์ รวมบัตร Free Pass Ticket เล่ นเครื่ องเล่ นได้ ไม่
จากัดรอบ ที่ดินแดนแห่งควำมสนุกหฤหรรษ์และไฮเทคเต็มรู ปแบบที่สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (Lotte World Adventure) สวนสนุกในร่ มที่ใหญ่
ที่สุดในเกำหลี สนุ กสนำนกับเครื่ องเล่นหลำกชนิ ดทั้งในร่ มและกลำงแจ้ง เอ็ดเวนเจอร์ กบั กำรผจญภัยต่ำงๆ กว่ำ 50 รำยกำรในสวนสนุ ก เช่น
Camelot Carousel, Wild Wing, Wild Velley, Wild Jungle, The Adventure of Sindbad, The Conquistador, Flume Ride, The French
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Revolution, Jungle Adventure และ Pharaoh's Fury ผจญภัยในโลกของซิ นแบต สุ ดยอดควำมเสี ยวกับหอคอยไฮโดดรอป โรงหนังสำมมิติ
ไวกิ้ง บอลลูน โอแดเซแฟนตำซี เป็ นต้น หรื อจะข้ำมสะพำนไปยังเกำะมหัศจรรย์ Magic Island ที่เต็มไปด้วยเกำะแห่ งกำรค้นหำ ตั้งอยู่ใจกลำง
ทะเลสำบ หรื อจะนัง่ รถรำงไฟฟ้ำ World Monorail ชมควำมงำมของสวนสนุกทั้งหมด เกมส์กำรละเล่นต่ำงๆ ร้ำนขำยอำหำรรู ปแบบต่ำงๆ ร้ำน
ขำยของที่ระลึกเฉพำะของสวนสนุก (เกมส์ อำหำร เครื่ องดื่ม ของที่ระลึก ไม่รวมในค่ำทัวร์)

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ พื้นบ้ านเกาหลี Lotte World Folk Museum จัดแสดงเรื่ องรำวประวัติควำมเป็ นมำ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ของชน
ชำติเกำหลี ของชนชำติเกำหลีต้ งั แต่ยุคหิ นมำสู่ ยคุ สมัย ทั้งแพ็คแจ กำยำซิ ลลำ และคูรยอยุครำชวงศ์โครยอ แต่ละยุคจะจัดแสดงไว้ในแต่ละห้อง
มรดกโลกในประเทศเกำหลีที่สำคัญ พระรำชวังเคียงบก รวมทั้งตลำดพื้นเมืองที่มีชีวิตจริ งให้คุณได้สัมผัสกำรจับจ่ำยซื้ อของ ร้ำนทำนขนม ร้ำน
ทำนอำหำร ร้ำนขำยของที่ระลึกไว้บริ กำรอีกด้วย
โปรดแจ้งไกด์ล่วงหน้ำ....หำกท่ำนต้องกำรซื้ อบัตรลิฟท์ข้ ึนชมตึกที่สูงที่สุดในเกำหลี Lotte World Tower (Seoul Sky) ความ
สูง 123 ชั้น ( 554.5 เมตร หรื อ 1,819 ฟุต) ซึ่ งได้ติดอยู่ใน Top 5 ตึกระฟ้ำที่สูงที่สุดในโลก! มำพร้อมกับคอนเซปต์ “ The Beauty and Pride of
Korea " และได้รับ กำรบัน ทึ กในสถิ ติโลก กิ น เนสส์ (Guinness World Records) 3 อย่ำงคือ Sky Deck ชั้น 118 เป็ นหอชมวิวที่ มี พ้ื นเป็ น
กระจกที่สูงที่สุดในโลก ลิฟท์ Sky Shuttle เป็ นลิฟท์โดยสำรคู่ที่เร็ วที่สุด ด้วยควำมเร็ ว 10 เมตร / วินำที และ Sky Shuttle ยังเป็ นลิฟท์ที่ใช้งำนใน
ระยะทำงที่ยำวนำนที่สุด อีกทั้งนวัตกรรมไฮเทคล้อไปกับวัฒนธรรมเกำหลีต้ งั แต่ทำงเข้ำถึงทำงออก (ไม่ได้รวมบัตรขึ้นลิฟท์ Lotte Seoul Sky
Tower ไว้ในค่าทัวร์ )

อิสระอาหารค่า ให้ ทุกท่ านได้ ใช้ เวลาอย่ างคุ้มค่ าในอาณาจักรล๊ อตเต้ เวิลดิ์

หลังจบรำยกำรท่องเที่ยว พำท่ำนเข้ำเช็คอินที่พกั 2 คืน
ณ โรงแรม......กรุ งโซล SkyPark Myeongdong (3+ดาวทั่วไปเกาหลี) หรื อเทียบเท่ า

DAY วันที่สาม กรุงโซล
3

เช้า

กลางวัน

ค่า

x

x

-

รับประทานอาหารเช้ า ที่ ห้ องอาหารโรงแรม

ศูนย์ ผลิตภัณฑ์ ความงาม เครื่ องสาอางเวชสาอาง ให้ท่ำนเลือกซื้อคอสเมติกหลำกยี่ห้อคุณภำพที่ผหู ้ ญิงชำวเกำหลีท้ งั สำวทั้งไม่สำว ล้วนให้
ควำมสำคัญกับเรื่ องผิวหน้ำค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะในกลุ่มบำรุ งผิวพื้นฐำน Skin Care และฟังคำแนะนำกำรดูแลผิวพรรณ จำกผูช้ ำนำญกำร

ศูนย์ น้ามันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจำกใบสนเข็มแดงในประเทศเกำหลี เพื่อช่วยผูท้ ี่มีปัญหำเรื่ องไขมันอุดตันในเส้นเลือดคลอเรสเตอรอลในเลือด
สู ง ไขข้อเสื่ อม หรื อ กำรไหลหมุนเวียนของเลือด เป็ นต้น กว่ำจะมำทำเป็ นน้ ำมันสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมำณ 2.7 ก.ก.
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แนะนำให้ทุกท่ำนเลือกซื้ อเป็ นของฝำกสุ ขภำพเพื่อตัวท่ำนเองและคนที่ท่ำนรักหรื อคนที่ท่ำนเคำรพ เพรำะเป็ นสำรอำหำรธรรมชำติ ที่วิจยั จำก
โรงพยำบำลชั้นนำในเกำหลีแล้วว่ำ ไม่มีผลข้ำงเคียง

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ สาหร่ ายทะเล สถำนที่ให้ควำมรู้และจัดแสดงนิ ทรรศกำรสำหร่ ำ ยทะเลเกำหลีอย่ำงครบวงจร สำหร่ ำยทะเลมีแหล่ง
เพำะเลี้ยงอยู่บริ เวณฝั่งตะวันตกของประเทศเกำหลี ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่มีแดดแรง คนเกำหลีจะนำสำหร่ ำยมำใช้ในชี วิตประจำวัน ตั้งแต่ นำมำเป็ น
ส่วนประกอบอำหำร ขนมกินเล่น สกัดเป็ นเครื่ องบำรุ ง เครื่ องสำอำง และ อำหำรเสริ ม ซึ่ งได้รับกำรพิสูจน์ทำงวิทยำศำสตร์แล้วว่ำสำหร่ ำยทะเลมี
ประโยชน์ต่อสุ ขภำพและคุณค่ำทำงโภชนำกำรสู ง พิเศษ ! ได้ลิ้มลองสาหร่ ายทะเลแปรรู ปที่พร้อมทานได้เลย และ ขอเชิญชวนท่าน

แต่งชุดพื้นเมืองเกาหลี “ ฮันบก ” พร้อมพร้อตต่างๆ เพื่อ ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับภาพถ่ายสามหรื อสี่ มิติ เก๋ ไก๋ กบั ท่าแอคติ้งตามไอ
เดี ย เพื่ อ ถ่ ำยทอดควำมงำมและควำมอ่อ นช้อ ยของวัฒ นธรรมเกำหลี เพรำะ ฮัน บก เป็ นเครื่ องแต่ งกำยประจ ำชำติ เกำหลี ที่ ที่ ส วมใส่ ใ น
ชีวิตประจำวันเป็ นเวลำพันปี มำแล้ว ปั จจุบนั ชุดประจำชำติฮนั บก จะใช้สวมเฉพำะในโอกำสพิเศษต่ำง ๆ เช่น งำนมงคลสมรส วันขึ้นปี ใหม่ วัน
ขอบคุณพระเจ้ำ

อาหารกลางวัน

ฟิ นสุ ด ! เมนูเลื่องชื่ อและรู้จักกันดีทั่วโลก หมูย่างคาลบี้ (หมูย่างเกาหลี) กินไม่ อ้นั
มีรสชำติออกหวำน นุ่มและกลมกล่อม นำเนื้อหมูที่ยำ่ งสุ กพอดี วำงเนื้อย่ำงบนใบผักกำดเขียวหรื อ....และเติมเครื่ องปรุ งน้ ำจิ้ม
เต้ำเจี้ยว (เครื่ องจิ้มหมัก ที่ช่วยชูรสอย่ำงดี) และ เครื่ องเคียงอีกเล็กน้อย นำห่ อทำนแบบเมี่ยงคำไทย ตบท้ำยควำมอร่ อยตำมแบบ
ฉบับชำวเกำหลีแท้ คือ ทำนข้ำวสวยหุง คู่กบั เครื่ องเคียงต่ำงๆ
หลังอาหารกลางวัน

ศูนย์ ฮ๊อกเก็ตนามู ต้นไม้ฮ๊อกเก็ตนำมูชนิดนี้เจริ ญเติบโตในป่ ำลึกบนภูเขำที่ปรำศจำกมลภำวะและระดับสู งเหนือน้ ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ด
ของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนี้ ..ชำวเกำหลีรุ่นใหม่นิยมนำมำรับประทำนเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอำดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลำยจำกกำรดื่ ม
แอลกอฮอล์ กำแฟ บุหรี่ สำรตกค้ำงจำกอำหำรและยำ

ย่ านมหาลัยฮงแด แหล่งรวมร้านอาหารและร้านคาเฟ่ ทีมน่ารักต่างๆ ของวัยรุ่ นชำวโสม มีสินค้ำเสื้ อผ้ำแฟชั่นแบรนด์เกำหลี, รองเท้ำ,
กระเป๋ ำ, เครื่ องสำอำง, เครื่ องประดับ, งำนศิลป์ , ซีดีเพลง-หนัง และโปสเตอร์ดำรำที่กำลังฮอตฮิต หลำกหลำย ฯลฯ บำงครั้งยังมีบรรดำศิลปิ นเพื่อ
ชี วิตเปิ ดแสดงดนตรี ย่อยๆ ให้ ฟังให้ชมอีกด้วย ใครเป็ นแฟนคลับ แฮรี่ พอตเตอร์ อยากถ่ ายรู ป ในโลกเวทมนต์ ไม่ ตอ้ งไปไกลถึ ง

อังกฤษ เพราะ คาเฟ่ 943 King’s Cross สไตล์ แฮรี่ ที่ยกมาเอาใจแฟนคลับแฮรี่พอตเตอร์ ถึงย่ านฮงแดเลย ตัวร้ำนจะมีท้ งั หมด 4
ชั้น มีมุมถ่ำยรู ปเก๋ ๆ และพร็ อพต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ นชุดคลุม หรื อ ผ้ำพันคอของทั้ง 4 บ้ำน พร้อมไม้กำยสิ ทธิ์ ใครเคยวำดฝันไว้ว่ำอยำกอยูบ่ ำ้ นไหน
ก็เลือกใส่ได้ตำมใจชอบ (ค่ าขนม เบเกอร์ รี่ เครื่ องดื่ม เริ่ มที่ ประมาณ 7,500 วอนขึน้ ไป)
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ดิวตีฟ้ รี (ปัจจุบนั เป็ นที่นิยมมาก เพราะ ดิวตี้ฟรี ประเทศนี้ มีถึง 5 บริ ษทั แข่งขันกัน) เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ณ ห้างปลอดภาษีล๊อตเต้หรื อชิน
เซเก ให้ท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าแบรนด์เนมนาเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสิ นค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาว
จีน และชาวญี่ปุ่น

เต็มอิ่ม “ เมียงดอง ถนนแฟชั่นของเกาหลี " อิสระช้อปปิ้ งบริ เวณเมียงดอง Myeongdong ถูกขนานนามว่า " ถนนแฟชัน่ ของเกาหลี " มี
ห้ างบู ติ ก หลากยี่ห้ อ ตั้งแต่แ บรนด์เนมต่ างชาติ ถึ งเกาหลี ร้ านเสื้ อ ผ้ามี ส ไตล์ห้ อ งเล็ก ๆ ร้ าน Creative Lifestyle ร้ านรองเท้า ร้ านท าผม ร้ าน
เครื่ องประดับ ร้านคอสเมติก ร้านกาแฟ ร้านไอศครี ม ร้านขนม ปัจจุบนั ยังเป็ นแหล่งรวมร้านอาหารขายบนรถเข็น Food Truck ที่กาลังเป็ นที่นิยม
สาหรับคนรุ่ นใหม่ ไม่ว่าจะเป็ นของคาว ของหวาน หลากรู ปแบบ ให้เราเลือกตัดสิ นเอง ว่าร้านไหนเด็ด ร้า นไหนโดนใจ

อิสระอาหารค่า ณ ย่านช้ อปปิ้ งย่านเมียงดง เพื่อความคุ้มค่ าในการช้ อปปิ้ ง

หลังจบรายการท่ องเที่ยว พาท่ านเข้ าที่พกั ณ โรงแรม

DAY วันที่ห้า กรุงโซล – สนามบินนานาชาติอนิ ชอน – กรุงเทพฯ
4 เวลาที่ไทยช้ากว่าเกาหลีใต้ 2 ชัว่ โมง | เวลาบินประมาณ 5.30-6 ช.ม.

เช้า

กลางวัน

ค่า

x

x

-

รับประทานอาหารเช้ า ที่ ห้ องอาหารโรงแรม และ คืนห้ องพัก

ศู นย์ โสมเกาหลี ทุกท่ำนจะได้รู้จกั สมุนไพรโสมเกำหลีหรื อรำชำแห่ งมวลสมุนไพร เพรำะเกำหลีใต้เป็ นประเทศที่มีกำรผลิตโสมเกำหลีที่มี
คุณภำพเป็ นอันดับ 1 ของโลก ซึ่ งใครใครที่ได้มำเที่ยวก็จะชื่ นชอบหำซื้ อเป็ นของฝำกเพรำะรำคำที่ถูกว่ำเมืองไทยและคุณประโยชน์นำนัปกำร
เช่น ช่วยเสริ มควำมแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอำหำรและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่ วนรวม สรรพคุณทำงกำรแพทย์ ช่วย
บำรุ งหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขำดเลือด เสริ มประสิ ทธิภำพทำง เพศ ลดและป้องกันมะเร็ ง

พระราชวังชังดก สมบัติแห่งชำติที่ถูกจดทะเบียนเป็ นมรดกทำงวัฒนธรรมของโลก ถูกกล่ำวขำนว่ำเป็ นพระรำชวังแบบอย่ำงทำงสถำปัตยกรรม
และวัฒ นธรรมทำงภู มิ ป ระเทศที่ สวยงำมไร้ ที่ ติ ในช่ วงเวลำหลำยร้ อยปี ที่ ผ่ำนมำ โดยเฉพำะกษัต ริ ยโ์ กจอง ซึ่ งเป็ นกษัต ริ ยอ์ งค์สุดท้ำย ของ
รำชวงศ์โชซอน ซึ่ งต่อมำทรงถูกบังคับให้ สละรำชสมบัติโดยญี่ ปุ่ นในปี ค.ศ. 1907 แต่พ ระองค์เองก็ ทรงประทับ อยู่ที่ พระรำชวังแห่ งนี้ จน
สิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1919 (สวนลับบีวอน อุทยานพักผ่ อนของเจ้ าชายรั ชทายาทในสมัยราชวงศ์ โซซอน ซึ่ งไม่ ได้ รวมไว้ ในค่ าทัวร์ ด้ วยข้ อจากัด
ของเวลาท่ องเที่ยว และ การสารองรอบเข้ า) (ในวันจันทร์ ซึ่งเป็ นวันหยุดประจำสัปดำห์ของพระรำชวัง ขอปรับเปลี่ยนไปเป็ นพระรำชวังเคียงบก
หรื อ พระรำชวังอื่นๆ)

อาหารกลางวัน

เมนูไก่พะโล้จิมทัค หรื อ ไก่ต้มแห่ งเมืองอันดอง อาหารจานนี้ถือเป็ นอาหารพิเศษเมนูหนึ่ง
อุดมไปด้วยโปรตีนจากไก่ วิตามิน แร่ ธาตุต่างๆ จากสารพัดผัก และวุน้ เส้นจันทร์ เกาหลี อาหารมีรสจัดจ้านเผ็ดๆ ร้อนๆ เค็มๆ
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หลังอาหารกลางวัน

เดินเล่ นถ่ ายรู ปกันที่ หมู่บ้านพื้นเมืองพูซอนฮันนก ในอดีตเป็ นที่ต้งั ของบ้ำนชนชั้นยำงบำงในรำชวงศ์โซซอน และยังเป็ นเขตพิเศษที่ทำง
เทศบำลกรุ งโซลอนุรักษ์ไว้ มีบำ้ นสไตล์ฮนั นกต่ำงๆ ของลูกหลำนชำวยำงบำงอำศัยอยู่ หรื อ ผูอ้ นุรักษ์นิยม หรื อ เศรษฐีรุ่นใหม่ที่ชอบกลิ่นอำย
ควำมเก่ำแก่ ภำยในจะเต็มไปด้วยตรอกซอกซอยจะเต็มไปด้วยสถำปั ตยกรรมที่ เก๋ ไก๋ ตลอดจนรู ้สีกถึงกลิ่ นอำยของควำมกลมกลื นระหว่ำง
ตะวันตกและตะวันออก อีกทั้งยังเป็ นที่ต้ งั ของพิพิธภัณฑ์แสดงงำนศิลปะ ร้ำนอำหำร ร้ำนคำเฟ่ ร้ำนกำแฟ ร้ำนแกลลอรี่ ร้ำนแอนติก ร้ำนงำน
ศิลป์ ร้ำนCreative ร้ำนสิ นค้ำแฟชัน่ งำนดีไซน์ที่มีควำมเป็ นเอกลักษณ์ของตัวเอง รวมทั้งศูนย์วฒั นธรรมแฝงตัวอยู่ โดยมักดัดแปลงอำคำรเก่ำฮัน
นกให้มีควำมสมัยใหม่โดยกลมกลืนระหว่ำงควำมเป็ นฮันนกและโมเดิร์น

นมัสการวัดหลวงที่สาคัญที่สุดของประเทศ “ วัดโซเกซา “ เป็ นวัดศูนย์กลำงของพุทธศำสนำนิ กำยเซนที่มีชื่อเสี ยงที่สุดในประเทศ
เกำหลี วัดศูนย์กลำงจัดงำนเทศกำลโคมไฟทุกเดือนห้ำของทุกปี ตรงกับวันที่ 8 เดือน 4 ของปี จันทรคติ โดยพุทธศนิกชนทัว่ เกำหลีและทัว่ โลกจะ
ร่ วมตัวและจัดเทศกำลขบวนแห่ โคมไฟรู ปดอกบัว ภำยในโบสถ์กลำงจะเป็ นที่ประดิษฐำนขององค์พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำหรื อองค์พระศักยมุนีท้ งั
สำมโลก พระช๊อกโกแล๊ต (พระที่ชำวเกำหลีเชื่อเรื่ อกำรขอพรลูก) พระบรมสำรี ริกำธำตุ ต้นสนที่ นำมำจำกเมืองจีน ซึ่ งมีอำยุกว่ำ 700 ปี ใกล้ ๆ
กับวัด มีร้ำนสังฆภัณฑ์มำกมำยตั้งอยู่

ภูเขานัมซาน Namsan – ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงและอิสระถ่ายรู ปคู่หอคอย N Tower เป็ น 1 ใน 17 หอคอยเมือง
ที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ ำทะเล สถำนที่ละครหนังเกำหลีหรื อหนังไทยสไตล์เกำหลีมำถ่ำยทำกัน (ควำมเชื่อ: เตรี ยมแม่กุญ
แจ ลูกกุญแจเพื่อไปล็อคกุญแจคู่รัก ณ Love Rock Cable ซี่งเชื่อกันว่ำ ถ้ำใครขึ้นมำคล้องกุญแจและโยนลูกกุญแจทิ้งไป คู่รัก คู่ครอบครัว คู่เพื่อน
คู่พี่นอ้ ง คู่มิตรนั้นจะมีควำมรักที่ยงั่ ยืนหรื อไม่มีใครมำพรำกจำกกันได้) (ค่ำบัตรลิฟท์ข้ น
ึ สู่ จุดชมวิวบนหอคอย ไม่รวมไว้ในค่ำทัวร์)

ได้เวลาสมควร ออกเดินทางสู่ สนามบินอินชอน
เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน T’Way (TW)
เวลาออก
เวลาถึง
สายการบิน
BKK-ICN
T’Way (TW)

TW9101

1940

2340

(สายการบินไม่อนุญาตให้ผโู ้ ดยสารนาอาหารข้างนอกมารับประทานบนเครื่ อง)

โปรแกรมทัวร์ เกาหลี KNOCK KNOCK SEOUL (TW) 4วัน 2คืน - รหัสทัวร์ K0822308

น้ าหนักกระเป๋ าใต้ทอ้ งเครื่ อง 20 กิโลกรัม (1ชิ้น) ถือขึ้นเครื่ อง 10 กิโลกรัม
ท่านต้องสวมหน้ากากระหว่างนัง่ โดยสารบนเครื่ องบิน เพื่อความปลอดภัยของผูโ้ ดยสารและลูกเรื อ
ทางสายการบินไม่อนุญาตให้สวมหน้ากากที่มีวาล์วหายใจ

ค่ำ.....เดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรณภูมิ
รายการเดินทางครั้งนี้ขอเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน การจราจร ช่วงฤดูกาล ช่วงเทศกาลของ
เมืองต่างๆ หรื อเหตุการณ์ที่อยู่เหนื อการควบคุมเป็ นต้น บริ ษทั ฯ จะปรับเปลี่ยนโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ บริ ษทั จะไม่
รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็ นการชาระค่าทัวร์ ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่ นการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็ นต้น การบริ การของรถประเภทนาเที่ยว คนขับและเจ้าหน้าที่จะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาของ
สถานที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ขดั ต่อกฏหมายแรงงาน เรื่ องจานวนชัว่ โมงเวลาการขับรถ ไม่เกิน 6-12 ชัว่ โมงต่อวัน
ขอบคุณที่มาของภาพดีดีจาก Journey Korea พันธมิตรสถานที่ต่างๆ
และจากการท่องเที่ยวเกาหลี www.visitkorea.co.kr ภาพทั้งหมดที่แสดงใช้เพื่อประกอบความเข้าใจ

Price & Conditions ราคาและเงื่อนไขต่างๆ
หมายเหตุสาคัญ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุ นส่ งเสริ มการท่องเที่ยว จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเรี ยนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุกท่านต้องเข้า
เยี่ยมชมร้านค้าสิ นค้าพื้นเมืองเกาหลีที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อรับฟังและเลือกซื้อสิ นค้าที่ชื่นชอบเป็ นเวลา
60 นาทีต่อร้านค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ศูนย์โสมเกาหลี ศูนย์น้ ามันสน ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ศูนย์เครื่ องสาอางเวชสาอาง ร้านขนมพื้นเมือง เป็ นต้น

ราคานี้เป็ นราคาสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรื อผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทยเท่านั้น (หนังสื อเดินทางต่างชาติ + เพิ่ม 3,000บาท)
ราคาเด็กทารก (อายุต่ากว่ า 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ) ราคาพิเศษ 5,500บาท*
*เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนัง่ บนหน้าตักของผูใ้ หญ่ (คุณพ่อหรื อคุณแม่) โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผูใ้ หญ่สองคนเท่านั้น และห้าม
มิให้นารถเข็นเด็ก หรื อที่ นั่งสาหรับเด็กขึ้นบนเครื่ องบิน จานวนเด็กทารกต่อเที่ยวบิ นถูกจากัดไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบินสามารถ
ปฏิเสธการนาเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน ส่วนผูจ้ ดั เราคานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุ ขแก่คณะผูเ้ ดินทาง จัดห้องพัก ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน+
1เด็กทารก ทางทัวร์ไม่มีบริ การอาหารเด็กทารก

• ราคาสาหรับ 25 ท่ านขึน้ ไป | การันตี 15 ท่ านเดินทางขึน้ ไป มีหัวหน้ าทัวร์
• หากต่ากว่ากาหนด ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคา หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์
• สงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิม่ หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ ามันหรื อภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอัตรา ณ วันที่ 27.05.22
• สงวนสิ ทธิในเรื่ องเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนได้ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

** โปรพิเศษเฉพาะจอยหน้ าร้ าน ตัดกรุ๊ปส่ วนตัว เพิม่ ค่าใช้ จ่ายท่ านละ 1,500-4,000 บาท **
กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทาง
มีการเปลี่ยนแปลง เนื่ องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์ แล้วว่า อยู่นอกเหนื อความควบคุม หรื อเหตุผลเชิงพาณิ ชย์ หรื อเหตุผลทางด้าน
ความปลอดภัยเป็ นต้น ) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี
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ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทาให้ คณะทัวร์ ไม่ สามารถออกเดินทางได้ เช่น ลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทันหัน ทางสายการบินเรี ยกที่นงั่
คืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ ดั จะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่า
เหตุการณ์ดงั กล่าวถือเป็ นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมัน่ ว่าผูจ้ ดั ได้พยายามอย่างสุ ดความสามารถ โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตุขอ้ นี้มาเป็ นข้อเรี ยกร้องใดๆ กับ
บริ ษทั ฯ หากลูกค้าประสงค์รับเงินคืน ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงิน

เด็ก 2-12 ปี : หากต้องการพักห้ องเดียวกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน จะไม่มีบริการเตียงเสริม
ผูท้ ุพลภาพ/มีปัญหาด้านสุ ขภาพหรื ออยู่ในภาวะเจ็บป่ วย ขอให้แจ้งผูจ้ ดั ก่อนซื้ อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใ้ ห้บริ การ เพราะอาจไม่
อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเครื่ องบินได้ เข่นน้ ายา เข็มฉีดยา เครื่ องใช้แบตเตอรี่ หรื อ เครื่ องหายใจ
สตรี มีครรภ์ ขอให้แจ้งผูจ้ ดั ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใ้ ห้บริ การ โดยทัว่ ไป
-อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทาการเช็คอินเพือ่ แสดงความ
ยินยอมไม่ทาการเรี ยกร้องใดๆ ต่อสายการบิน
-อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย์ ยืนยันสัปดาห์ที่ต้ งั ครรภ์และกากับวันที่ไม่เกินสามสิ บ (30) วัน
นับจากเที่ยวบินขาออกที่กาหนดหรื อเที่ยวบินขาเข้าที่กาหนด และต้องลงนามยินยอมในเอกสารจากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน
เมื่อทาการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทาการเรี ยกร้องใดๆ ต่อสายการบิน
-อายุครรภ์ต้งั แต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริ การ

ปกติผ้ จู ัดจะส่ งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อยประมาณ 5-7 วัน
ข้ อมูลสาหรับผู้เดินทาง
1. หนังสื อเดิ น ทางประเทศไทยเล่ มสี แดงทั่วไป หรื อ หนังสื อเดิ นทางข้าราชการไทย ไม่ต้องยื่น ขอวีซ่าก่ อนออกเดิ น ทาง ฟรี วีซ่าเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวในเกาหลีได้ 90 วัน หมายเหตุ: สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบในการเดินทางอออกนอกประเทศไทย
2. เตรี ยมหนังสื อเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) หนังสื อเดินทำงอยู่ใน
สภำพที่ดี (ไม่ชำรุ ด) เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากเคาเตอร์สายการบินหรื อด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน
3. ค่าวีซ่า สาหรั บพาสปอร์ ตต่างด้าว หรื อ ชาวต่างชาติ (บางประเทศ) ที่ มี Visa และ Work Permit พานักในประเทศไทย จะต้องจัดเตรี ยม
เอกสารเพื่อยื่นการขอวีซ่า ตามที่สถานทูตเกาหลี กาหนด ผูจ้ ดั จะเป็ นผูช้ ่วยดาเนิ นการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านาต้องชาระค่าใช้จ่ายวีซ่าและ
ค่าบริ การต่างหาก (เจ้าของหนังสื อเดินทางจะต้อ งทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) ท่านอาจจะต้องแสดงตัวตนที่สถานทูต สิ ทธิ์
การออกวีซ่าขึ้นอยูก่ บั สถานทูตเท่านั้น
4. ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสื อเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ใน
การจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่มิได้ส่งหน้าสาเนาหนังสื อเดินทาง (พร้อมทั้งหน้าเปลี่ยนชื่อนามสกุล ถ้ามี) ให้กบั ทางผูจ้ ดั

Departure กันยายน 2022 (ที่นงั่ จำกัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้ องเพิ่มค่ ำตั๋ว )
เช็คอิน
วันพฤหัสบดี

อัตรา
ค่าบริการ

วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
ราคา/ท่ าน(บาท)
08 กันยำยน 22 11 กันยำยน 22
14,900

ห้ องเดี่ยว+ หมายเหตุ
3,500

ตามที่ระบุไว้ในรายการ:
1. ตั๋วเครื่ องบินไปกลับชั้นประหยัด (ตั๋วหมู่คณะ) รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ ามัน เส้นทาง กรุ งเทพฯ – อินชอน
– กรุ งเทพฯ รวมน้ าหนักสัมภาระอยู่ที่ 20 กิโลกรัม (โหลดได้ท่านละ 1-2 ใบ) และถือขึ้นเครื่ องได้อีก Hand Carry ท่านละ
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รวม

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

10 กก. ต่อ 1 ใบ (ตามขนาดที่กาหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋ าสะพาย
(เป็ นตั๋วหมู่คณะไม่ สามารถสะสมไมล์ ได้ ) *ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินไปหรื อกลับ และเปลี่ยนวันเดินทางไป
หรื อกลับ หำกผู้โดยสำรถูกปฎิ เสธกำรออกนอกประเทศไทยหรื อเข้ ำประเทศปลำยทำง จากเจ้าหน้าที่ แรงงานไทยหรื อ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศปลายทาง ทางผูจ้ ดั และทางสายการบินจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสำรอำจจะต้ องรั บผิดชอบค่ ำปรั บที่ประเทศดังกล่ ำวเรี ยกเก็บ ผูโ้ ดยสารต้อง
รอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นงั่ ว่างหรื อตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่ องบิน หรื อ ต้องซื้อตัว๋ ใบใหม่ ทั้งนี้แล้วแต่
ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (พักห้องละ 2-3 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม) รวมอาหารเช้า ณ โรงแรม (ทาง
โรงแรมอาจไม่มีบริ การเตียงเสริ ม สาหรับการพัก 3 ท่านต่อห้องอาจจะต้องชาระซื้อเพิ่มห้องเดี่ยว)
โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็ นทัวร์ ราคาพิเศษ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลท่องเที่ยวเกาหลี
การจัด งานระดั บ เมื อ ง ระดับ ประเทศ ระดับ นานาชาติ เช่ น Korean Vacation, Trade Fair, Convention, Festival,
Conference, Expo เป็ นต้น เป็ นผลให้ราคาโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม ผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ ในการจัดที่พกั
ตามความเหมาะสม รู ปแบบห้ องพักของโรงแรมจะแตกต่ างกัน และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพัก
เดี่ยว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่มาตราฐาน 1 เตียง)
ห้องมีขนาดกะทัดรัด (บางแห่ ง) มีหรื อไม่มีอ่างอาบน้ า มีสิ่งอานวยความสะดวกครบ น้ าดื่มฟรี อยู่ในห้องพักจะมี 1 หรื อ 2
ขวด ส่วนน้ าแร่ ยี่ห้อและมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสู งกว่าปกติ อาจมีบริ การกาต้มน้ า+ชากาแฟฟรี
อาหารเช้า 2 มื้อ + อาหารกลางวัน 3 มื้อ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรื อเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
เมนูอาหารทัวร์ โดยปกติทางผูจ้ ดั จะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้ อวัวเพื่อส่ วนรวม จะบริ การเป็ นหมูหรื อไก่หรื อมื้อพิเศษ
ตามรายการ โดยส่ วนมากอาหารมักจะเป็ นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุ ขภาพ เกาหลีมีวฒั นธรรมในการรับประทาน
อาหาร ซึ่ งจะนิยมอาหารชนิดเดียว มักจะเป็ นการทานแบบ คือ 1 ชุด 1 ท่าน หรื อ 1 ชุด 2-4 ท่าน และมีเครื่ องเคียงแบบต่างๆ
การนาเครื่ องดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์เข้าไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริ การ หรื อ ค่าเปิ ด
ขวดเสมอ สาหรับท่ านที่มีข้อจากัดทางด้ านอาหารหรื อศาสนา ท่านอาจต้องชาระเพิ่มเติม หรื อ เตรี ยมอาหารส่ วนตัวไป
ระหว่างมื้ออาหาร กรุ ณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิ ร์ฟอาหารคณะให้เรี ยบร้อยก่อน จึงจะทาอาหารพิเศษเสิ ร์ฟให้ท่านได้ใน
ภายหลัง เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ เช่น เวลาออกหรื อเวลาถึงของ
เที่ยวบินแต่ละสายการบิน การจารจรบนท้องถนน วันเวลาเปิ ดปิ ดของร้านอาหาร หรื อด้วยสาเหตุต่างๆ ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ ง
ค่ารถนาเที่ยวตลอดเส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการ (การบริ การของรถบัสนาเที่ยวสามารถให้บริ การวันละ 6-12 ชัว่ โมง โดย
หัวหน้าทัวร์และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลัก
จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง หากใช้เกินจากเวลา อาจจะต้องทา
การเปลี่ยนรถใหม่และมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม โดยใช้รถบัสคันเดิมหรื อทาการเปลี่ยนรถใหม่ (หากมีการเปลี่ยนรถใหม่ ลูกค้าอาจ
มีความจาเป็ นต้องรอรถใหม่มาสลับเปลี่ยน)
ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น / หัวหน้าทัวร์นาเที่ยวคนไทย
คอยดูแลอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพการเดินทางท่องเที่ยว สู งกว่า พ.ร.บ การท่องเที่ยวกาหนด (กรมธรรม์วงเงินประกัน 1 ล้านบาท
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ราคา
ค่าบริการ
ไม่รวม

ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท* รวมประกันอาหารเป็ นพิษ ตามเงื่อนไขของบริ ษทั ฯ ประกันวินาศภัยที่บริ ษทั ฯ ทาไว้ สาหรับ
ผูม้ ีอายุ 1-15 ปี หรื อ อายุ 75-85 ความคุม้ ครองเหลือ 50% อายุต่ากว่า 1 ปี หรื อ อายุเกิน 85 ปี ไม่คุม้ ครอง ไม่คุม้ ครองโรค
ประจาตัวหรื อการถูกฆาตกรรมหรื อถูกทาร้าย)
*ค่ารักษาพยาบาล ต้องมีใบเสร็ จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ภาษีน้ ามันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด (สงวนสิ ทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหารเครื่ องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ รู ม
เซอร์วิส มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าพาสปอร์ตต่างด้าว เป็ นต้น
2. ค่าใช้จ่ายอันเกิ ดจากความล่าช้าของสายการบิ น อุบัติภยั ทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ค่ า ธรรมเนี ย มการลงทะเบี ย น K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) โดยช าระเพิ่ ม ท่ านละ

1,000 บาท (ไม่ สามารถคืนเงินได้ ทุกกรณี) (บริษัทดาเนินการให้ )
4. ค่ าตรวจ RT-PCR ที่เกาหลีโดยชาระค่ าบริ การเพิ่ม ที่สนามบินสุ วรรณภู มิ ณ วันเดินทาง ประมาณท่ านละ
80,000 วอน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีออกใบเสร็จรับเงิน
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม
7. ค่ าธรรมเนียมปฏิบัติในการท่ องเที่ยวแก่ ผ้ ูให้ บริ การ เช่น ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ทิ ปพนักงานขับรถท้องถิ่น 1,500

บาท ต่อทริปต่อผู้เดินทาง **โปรดชาระเต็มจานวนเมื่อจองทัวร์**
ทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของลูกค้ า
8. ค่ าทดสอบ แบบ ATK ภายใน 24 ชั่วโมงก่ อนการเดินทาง มีใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษ (กรุ ณา
ส่ งใบรับรองให้ ทางเจ้ าหน้ าที่ ณ วันเดินทาง ก่ อนเวลา 13.00 น. หากเกินเวลาที่กาหนดทางลูกค้ าต้ องลง QCode ด้วยตนเอง หรื อ ชาระค่าลง Q-Code นอกเวลา 300 บาท)
9.
10.
11.
12.
13.

ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุ ขภาพ
ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และ/หรื ออาหารสาหรับมุสลิม
ค่าสัมภาระที่หนักเกินและ/หรื อมีขนาดเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
ค่าประกันสุ ขภาพกรณี ติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว / ค่ากักตัว กรณี ติดโควิค-19 ที่เกาหลี
หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรื อสาธารณรัฐเกาหลี มีการปรับเปลี่ยนข้อกาหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/หรื อ ขอ
เรี ยกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผูเ้ ดินทางจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

เงื่ อนไขใน 1. กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ชาระค่าเงินมัดจา ท่านละ10,000 บาทต่อท่าน ภายใน 1
การจอง
วันหรื อภายใน 24 ชั่วโมง (หากจองภายใน 25 วันเดินทาง หรื อ หากจองช่วงเทศกาล วันหยุด เช่าเหมาลา
ภายใน 35 วัน ขอเก็บเต็มจานวน)
2. ชาระส่วนที่เหลือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วันล่วงหน้า (ช่วงเทศกาล วันหยุด เช่าเหมาลา 35 วันล่วงหน้า)

โปรแกรมทัวร์ เกาหลี KNOCK KNOCK SEOUL (TW) 4วัน 2คืน - รหัสทัวร์ K0822308

3. กรุ ณาแจ้งรายละเอียด
- ชื่อผูต้ ิดต่อ และ ช่องทางติดต่อ (เช่น เบอร์มือถือ อีเมล์ ไลน์ไอดี เป็ นต้น)
- ชื่อนามสกุล + เบอร์มือถือ ของผูเ้ ดินทางทุกท่าน (จาเป็ น) + สาเนาบัตรประชาชน + สาเนาหนังสื อเดินทางพาสปอร์ต
+ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19
- ส่งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมาที่ช่องทางที่เจ้าหน้าที่แจ้ง
4. หากไม่ชาระ หรื อ ชาระไม่ครบตามกาหนด ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข ทางผูจ้ ดั มีสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก เมื่อตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางผูจ้ ดั จะถือว่าท่าน
ได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ท้งั หมดนี้แล้ว
5. กรณี ให้ บริ ษัทบริ การลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) มี ค่าบริ การเรี ยกเก็บ

1,000 บาท/ครั้ง/ท่ าน เมื่อลงทะเบียนเรียบร้ อยแล้ วและผลการลงทะเบียนผ่ านหรื อไม่ ก็ตาม บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ไม่ สามารถคืนเงินได้ ทุกกรณี
6. กรณีจองทัวร์ 14-21 ก่ อนวันเดินทาง และยังไม่ ได้ ลงทะเบียน K-ETA จะต้ องชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวน และ
หากก่ อนวันเดินทาง 14 วัน ไม่ สามารถแสดงผล K-ETA ผ่ านและมีความประสงค์ ยกเลิกการเดินทาง บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ายกเลิก 5,000 บาท
7. กรณี จองทัวร์ 7-14 ก่ อนวัน เดิ นทางและยังไม่ ได้ ลงทะเบี ยน K-ETA จะต้ องช าระค่ าทั วร์ เต็ม จานวนและ
บริษัทฯ สงวนสิ ทธิ์คืนค่ าทัวร์ ทุกกรณี
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลพร้อมเงินชาระแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะจัดการนารายชื่อพร้อมข้อมูลทั้งหมดไปทาการจองส่ วนเกี่ยวข้อง
ต่างๆ (ไม่สามารถปรับเปลี่ยนชื่อนามสกุลและผูเ้ ดินทางได้)

การยกเลิก เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น และ ซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบิน และทางผู้จัดปลายทางเกาหลี จึงไม่ มี
การจอง การคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด แต่สามารถเปลี่ยนผูเ้ ดินทางได้ตามเงื่อนไขของสายการบิน
และผูจ้ ดั ทัวร์ปลายทางเกาหลี โดยการเปลี่ยนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลี่ยนชื่ อ) จะต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบเป็ น
ลายลักษณ์ อัก ษรทางอี เมล์ ล่ วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่ อนออกเดิ นทาง กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ ออกเอกสาร
เรี ยบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่ วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กบั ช่วง
วันเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะเป็ นสาคัญด้วย
---กรณี มีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริ ษทั ทัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง* (ถ้ามี)--*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
การคืนเงินทุกกรณี ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องอีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรั บเงินคืนที่ทาการของผูจ้ ดั อย่างใด
อย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการ
ชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน

ตั๋วเครื่ องบินหมู่คณะ
ในการสารองที่นั่งและการใส่ ชื่อในระบบสารองที่นั่งสายการบิน ผูเ้ ดินทางต้องส่งสาเนาของหนังสื อเดินทาง ( Passport ) ที่ชดั เจน หรื อ ส่งรายละ
รายละเอียดที่สายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น คานาหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปี เกิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็น ต์ชื่อ
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และเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทางผูจ้ ดั ) หากไม่มีการส่ งข้อมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทางผูจ้ ดั
และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตัว๋ หรื อบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผโู ้ ดยสายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสี ยค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขตัวสะกดคานาหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล หรื อ การเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทาง
ตั๋วเครื่ องบินหมู่คณะ ไม่ สามารถล๊อกที่นั่งได้ ที่นงั่ ที่ได้ อาจจะไม่ ได้ นั่งติดกัน
และ ไม่ สามารถเลือกแถวทีน่ ั่งบนเครื่ องบินได้ ซึ่งเป็ นตามระบบสุ่ม ภายในเงื่อนไขของสายการบิน
หากท่ านต้ องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุ งเทพฯ กรุ ณาเลือกซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวัน
และเวลาการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรื อการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรื อการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
การเช็คอินตั๋วเดินทางที่เคาน์ เตอร์ สายการบิน เงื่อนไข
• เคาน์ เตอร์ เช็ ค อิน จะเปิ ดให้ บ ริ การก่ อนเวลาเครื่ อ งออกสาม (3) ชั่ว โมง เคาน์ เตอร์ จะปิ ดให้ บ ริ ก ารก่ อ นเวลาออกเดิ น ทาง (90) นาที
ผูโ้ ดยสารจาเป็ นต้องดาเนินการให้เรี ยบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่ว่าในกรณี ใดๆ สายการบินสงวนสิ ทธิ ในการปฏิเสธการ
เดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที่ท่านได้ชาระไปแล้ว
• ไม่แสดงตนหรื อยืนยันความเป็ นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน
• ไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ชารุ ดไม่สมบูรณ์จดั ว่าเป็ นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง)
• สาหรับท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึ่ งจาเป็ นต่อการเดินทางไปยัง สถานที่ต่างๆ หรื อ เอกสารการเจ้ง
เข้าแจ้งออก หรื อ เอกสารด้านการทางาน Work Permit
• กระทาการประทุษร้ายแก่พ นักงานของสายการบิ น หรื อก่อให้เกิ ดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ ของสายการบิ น หรื อดู หมิ่ น เหยียดหยาม
พนักงานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระทาหรื อโดยวาจา
• หากรัฐบาลหรื อหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรื อขึ้นเครื่ องบิน
• หากสายการบินเห็ นควรว่าไม่สมควรแก่การเดิ นทางเนื่ องจากอาการเมาสุ ราหรื อมีลกั ษณะอาการที่ เป็ นอันตรายอย่างเห็ นได้ชัดในทาง
การแพทย์ และ/หรื อ หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรื อเงื่อนไขทางการแพทย์ของท่าน
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพแก่ผโู ้ ดยสารอื่น
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา
• จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์

เพียงเพื่อการใช้ตัว๋ เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่า
ดาเนิ นการในการแยกท่องเที่ยวเอง 250 USDต่อท่าน (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริง เพื่อทางผูจ้ ัดจะได้คิด
ค่าบริการที่เหมาะสม) หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ทาหลังจากที่รายการเสร็จสิ้ นในแต่ละ
วันแล้ว ไม่เป็ นเหตุที่ทางผูจ้ ดั จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใด
• ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจาตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คน
พิการ หรือ พระภิกษุ สงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคานึ งถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้
เดินทาง)
• ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
• การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ รายการท่องเที่ยว เมนู อาหาร โรงแรมที่พัก รถทัวร์ ในแต่ละวันที่ได้
จัดเตรียมไว้ (ทั้งช่วงนาเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปให้ตรงมาก
ที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกล้กนั มากที่สุด
• ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่าง
อื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม
• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่ องจากสายการบิ นพิจารณา
สถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนื อความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็ นต้น โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจากัด
ความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน ) บริษัทขนส่ง รถโดยสาร เรือบริการ หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ ที่จะส่งผลทาให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการ
ท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ ึก และ
ค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็ นต้น ขอให้ทราบว่า ผูจ้ ดั จะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน
• มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับ
• ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชาระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การ
ถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็ นต้น
• ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ ดั หรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน เห็นว่าผูโ้ ดยสาร
ประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูเ้ ดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้า ที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคาชี้ แจงของ
เจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้ องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดาเนิ นต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับ ยั้ง และปฏิเสธ
ให้บริการ
• การช้อปปิ้ งการเลือกซื้ อของนั กท่องเที่ ยว เป็ นส่วนหนึ่ งของการท่องเที่ ย ว โดยเฉพาะการท่ องเที่ ย วประเทศเกาหลี ใต้ ซึ่งเป็ นแหล่ งช้อปปิ้ งที่ ค นไทยชื่ น
ชอบ โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้ งยังสถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้ อของทุกอย่างเป็ นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ และ ทางผูจ้ ดั ขอสงวน
สิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบทุกการซื้ อของท่าน
• กระเป๋ าลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ย งของกระเป๋าทุ กใบของตัวเอง (ท่า นสามารถเลื อกซื้ อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัม ภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน มี
กาหนดการจากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ) ทางทัวร์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ซึ่งลูกค้าต้อง
เข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่ าย เช่น คนขับรถ มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์ ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเป๋าเดินทางลูกค้า
ผูร้ ว่ มเดินทางตกลงปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ ทุกประการและในกรณีมีขอ้ พิพาท ให้ถือคาตัดสินของผูจ้ ดั เป็ นที่สิ้นสุด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่างละเอียดทุกหน้ าอย่างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ าน
เอง ทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่ านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่ างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ ระบุในรายการทัวร์ ท้งั หมด**
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**ลงทะเบียนนครบ 3 ขั้นตอนก่อนเดินทางเข้ าประเทศเกาหลีใต้ **
❖ ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) โดยชาระค่าธรรมการลงทะเบียนเพิม่ ท่ านละ 1,000 บาท
❖ ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน Q-CODE
❖ ขั้นตอนที่ 3 ลงทะเบียนตรวจ RT-PCR ที่เกาหลีโดยชาระค่าบริการเพิม่ ท่ านละ 80,000 วอน

เตรียมพาสปรอตและรู ปถ่ าย เพื่อลงระบบ K-ETA
ตัวอย่างการแสกนหน้ าสาเนาพาสปรอต

ตัวอย่างการแสกนรูปถ่ ายสีฉากหลังเป็ นสีขาว

อ้างอิงข้อมูลภาพจาก www.k-eta.go.kr

สาคัญที่สุด !!! จาเป็ นที่ต้องทาก่อนออกตั๋วเครื่ องบิน
ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนผ่ านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทางบริษัทดาเนินการลงทะเบียนให้ มีค่าธรรมเนียม
บริการ ท่ านละ 1,000 บาท ผู้เดินทางนาส่ งเอกสารประกอบการลงทะเบียน K-ETA ** ทั้งนีจ้ ะต้ องทาการส่ งข้ อมูลข้อ 1-3 มาให้ ทางบริษัทเพื่อทา
การลงทะเบียน K-ETA อย่างน้ อย 30 วันก่อนการเดินทาง (แนะนา) ถึงแม้ ว่าระบบจะแจ้ งว่าล่วงหน้ า 24 ชั่วโมง **
1. สาเนาหน้ าหนังสื อเดินทาง (หน้ าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟส์ เป็ นรู ปภาพ (รู ปถ่ ายจากมื อถือไม่ สามารถใช้ ได้ ) มีอายุการใช้ งาน
คงเหลือไม่ น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ และมีหน้ าว่างไม่ ต่ากว่า 2 หน้ า
2. รูปถ่ ายสี ฉากหลังเป็ นสี ขาวเท่ านั้น ขนาด 1.5 x 2 นิว้ ถ่ ายมาแล้วไม่ เกิน 3 เดือน โดยสแกนไฟส์ เป็ นรู ปภาพ หน้ าตรง เปิ ดหน้ าผาก เปิ ด
ใบหู ไม่ สวมใส่ เครื่ องประดับ ไม่ ใส่ เสื้ อสีขาวถ่ ายรูป ไม่ สวมแว่นตา
3. นาส่ งแบบสอบถามข้ อมูลเพื่อการกรอกลงทะเบียน K-ETA ตามความเป็ นจริง และกรอกข้ อมูลทุกข้ อโดยละเอียด เป็ นภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ: กรณี ผูเ้ ดินทางมีลงทะเบี ยนอนุ มตั ิในระบบ K-ETA และยังมีผลบังคับใช้ได้อยู่ (ปกติ 2 ปี ทุกครั้งที่เดินทางเข้าเกาหลี ต้องทาการ
เปลี่ยนที่อยู่หรื อจุดประสงค์การเข้า โดยแก้ไขในระบบ K-ETA ตรงแก้ไขข้อมูล ) หากท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิม เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่
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หนังสื อเดินทาง เป็ นต้น ท่านจะต้องดาเนินการลงใหม่ในระบบ K-ETA ก่อนการเดินทาง พร้อมเสี ยค่าธรรมเนียม ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
หรื อค่าเสี ยหายใด หากท่านถูกปฎิเสธการออกบัตรโดยสารหรื อการเข้าประเทศเกาหลีใต้
ข้ อมูลสาคัญเกี่ยวกับการยื่นลงทะเบียน K-ETA ที่ท่านควรทราบ
1. หลังจากทาการยื่นลงทะเบียนเรียบร้ อยแล้ว ผลการลงทะเบียนแบ่ งออกเป็ น 2 แบบดังนี้
แบบที่ 1 Approved หมายถึง ผ่านการลงทะเบียน (มีอายุการใช้ งานได้ 2 ปี ไม่ จากัดจานวนครั้ง โดยแต่ ละครั้งพานักได้ ไม่ เกิน 90 วัน)
แบบที่ 2 Not Approved or Disapproved หมายถึง ไม่ ผ่านการลงทะเบียน ไม่ สามารถออกเดินทางได้ ต้งั แต่ ประเทศต้ นทาง
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน เนื่องจากการพิจารณาเป็ นไปตามเงื่อนไขหรื อกฏหมายของ
ประเทศนั้นๆ โดยทางทีมเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นผู้ตัดสินชี้ขาด ทางผู้จัดไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้

วันเดินทาง ก่อนเดินทางไปเช็คอินสนามบินสุ วรรณภูมิ
ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense)
1. ผู้เดินทางจาเป็ นต้ องตรวจยืนยันว่าไม่ เป็ นโรค COVID-19 ด้ วยวิธี แบบ Antigen Test Kit (ATK) เป็ นเวลาไม่ เกิน 24 ชม. ก่อนเดินทาง
ถึงเกาหลี จากหน่ วยงานที่รองรับเท่ านั้น โดยในเอกสารใบรับรองผลการตรวจ (ภาษาอังกฤษ) ต้ องระบุ ชื่ อ-นามสกุล วันเดือนปี เกิด ที่
ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต (ห้ ามผิ ด แม้ แ ต่ ห นึ่ ง ตั ว อั ก ษรหรื อ ตั ว เลข) ในการยื น ยั น ผล โดยระบุ ว่ า “NEGATIVE” หรื อ “NOT
DETECTED” เท่ านั้น ถ้ าเอกสารระบุว่า “INVALID” ไม่ สามารถใช้ ได้ และนามาใช้ ในการเช็คอินบัตรโดยสารเครื่ องบิน ณ เคาท์ เตอร์
สายการบิน
2. ผู้ที่เคยได้ รับเชื้ อ COVID-19 และหายจากโควิดแล้ ว จะต้ องมีเอกสารใบรับ รองที่ระบุผลว่ าไม่ พบเชื้ อ COVID-19 และใบรับรองต้ องมี
อายุไม่ เกิน 6 เดือน (นับตั้งแต่ วันที่ออกจากโรงพยาบาลจนถึง ณ วันเดินทาง) โดยเอกสารต้ องเป็ นภาษาอังกฤษ
**หากมีประวัตกิ ารติดเชื้อโควิคและหายแล้ว โปรดแจ้ งก่อนจอง เพื่อเช็คเงื่อนไข*

**ส่ งใบรับรองให้ ทางเจ้ าหน้ าที่ ณ วันเดินทาง ก่อนเวลา 13.00 น.**
หากเกินเวลาที่กาหนดทางลูกค้ าต้ องลง Q-Code ด้วยตนเอง หรื อ ชาระค่าลง Q-Code นอกเวลา 300 บาท

วันเดินทาง ถึงสนามบินอินชอน
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจ RT-PCR ที่เกาหลี เมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลี
1. เมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลี ต้ องทาการตรวจ ด้ วยวิธี Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) ที่สนามบิน
....ประเทศเกาหลี โดยผลตรวจเป็ นลบ จึงจะสามารถเดินทางท่ องเที่ยวได้ (บริษัทบริ การลงทะเบียนให้ ท่าน โดยท่ านชาระค่ าบริ การ
เพิม่ เติม ท่ านละ 80,000 วอน)
หมายเหตุ : เงื่อนไขและข้ อปฏิบัติเกี่ยวกับการกักตัวและการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ของประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี สามารถปรับเปลี่ยน
ได้ ตามสถานการณ์ ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั หน่ วยงานของแต่ ละประเทศ ทางบริษัทฯ จะแจ้ งให้ ทราบเป็ นระยะ
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แบบสอบถามข้อมูลเพื่อการกรอกลงทะเบียน K-ETA
ทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลทุกข้อโดยละเอียดและเป็ นจริง (ภาษาอังกฤษ)
ท่านเคยมีประวัติ ทาผิดกฎหมายในเกาหลีม้ยั ค่ะ ถ้าเคย ! โปรดอย่าสมัครลงระบบทะเบียน K-ETA
โปรดทราบ ! การลงทะเบียนของอนุ มตั ิเข้าเกาหลีผ่านระบบ K-ETA เป็ นเพียงแค่ตรวจสอบข้อมูลเบื้ องต้นในการขอเข้าเกาหลี
ไม่ได้การการันตียืนยันการเข้าประเทศเกาหลีใต้ได้ 100% ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของตม.เกาหลีเมื่อเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้

ท่านถือสัญชาติอื่นเพิ่มเติม นอกจากสัญชาติไทยหรือไม่

ใช่

ไม่ใช่ ถ้าใช้ โปรดระบุสญ
ั ชาติ .........................................

1. ชื่อ-นามสกุล (ปั จจุบนั พร้อมคานาหน้านาม) ตามหน้าหนังสือเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)
.............................................................................................................................................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด ...................................................... 3. เพศ
ชาย
หญิง
4. สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
แยกกันอยู่
มีบุตรร่วมกัน
5. เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ไทย) ....................................................... *หากไม่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ โปรดระบุเบอร์มือถือที่สะดวก
6. อีเมล์............................................................................................
7. อาชีพปั จจุบนั โปรดระบุอาชีพอย่างชัดเจน เช่น เจ้าของบริษัท ผูบ้ ริหาร นักเรียน พนักงาน แม่บา้ น เกษียณอายุ อาชีพอิสระ
ศิลปิ น ดารา นักร้อง เทรดเดอร์ กรรมการบริษัท ผูจ้ ดั การ ข้าราชการ ...................................................................................
8. เงินเดือน โปรดเลือก
ตา่ กว่า 200$
200-700$
700-1,300$
1,300-2,100$
2,100$
9. ชื่อบริษัทที่ทางาน โปรดระบุอย่างชัดเจน ..................................................................................................................................
10. เบอร์โทรที่ทางาน (จาเป็ น) …………………..............................................
11. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้
ไม่เคย
เคย ......................... ครั้ง
จุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยว
อื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................
12. ข้อมูลการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศเกาหลี ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคย ..................... ครั้ง ประเทศ (กรณีหลายประเทศ) ประเทศที่เดินทางล่าสุด...................................................
จุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อ........................................................................................................................................
13. มีผเู ้ ดินทางเข้าเกาหลีดว้ ยหรือไม่
ไม่มี
มี จานวน............. ท่าน โปรดระบุชื่อ-นามสกุล และ วันเดือนปี เกิด (สูงสุด 9 ท่าน)

................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
**สาคัญ !! บริษัท ฯ จะลงทะเบียนตามข้อมูลและเอกสารที่ ผู ้เดิ น ทางส่งมาและระบุแจ้งเท่านั้ น หากผูเ้ ดิ นทางแจ้งข้อมู ลผิ ดพลาดหรือ
บิดเบือนจากข้อเท็จจริง ถือเป็ นเรื่องต้องห้าม ซึ่งอาจส่งผลต่อการลงโทษและการอนุ มตั ิเดินทางเข้าเมือง ตามกฎหมายและระเบียบการของ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รบั ผิดชอบทุกกรณี
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