ไฮไลท์ โปรแกรม
 บินตรงกรุ งเทพฯ – อินชอน / อินชอน – กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRASIA (XJ)
พร้อมบริ การอาหารบนเครื่ อง และ ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป – กลับ 20 กิโล / ถือขึ้นเครื่ อง 7 กิโลกรัม

 พักโรงแรมระดับมาตราฐาน พร้อมอาหารเช้า พักโซล 2 คืน อินชอน 1 คืน
 เที่ยวครบทุกไฮไลท์ China Town - สนุกสนานกับการปั่นจักรยาน Rail Bike – ตลาดพื้นเมืองซินโพ
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 หมู่บา้ นโบราณอึนพยง – พระราชวังชางด๊อกคุง – อิกซอนดง – ช้อปปิ้ ง เมียงดง – Songdo park

วัน
โปรแกรมการเดินทาง
1 กรุงเทพฯ – อินชอน

เช้ า
X

กลางวัน
X

X

ทักคาบิ

2

ไช่ นา ทาวน์ – วัดจองดึนซา – ปั่นจักรยาน Rail bile
ช้ อปปิ้ ง ย่านฮงแด

3

หมู่บ้านโบราณ อึนพยอง – ศู นย์ เครื่ องสาอางค์ –
พระราชวังชางด๊ อกคุง – อินซอนดง – เมียงดง

โรงแรม

ไก่ ต่ นุ โสม

4

ศูนย์ โสม – สมุนไพรฮ๊ อกเกต – Duty Free – Song
do park – ตลาดพื้นเมือง ซินโพ

โรงแรม

คาลบี้

5

สนามบินอินชอน – สนามสุ วรรณภูมิ

อูด้ง

X

เย็น
X

โรงแรมที่พกั
HOLIDAY INN
บูโกกิ EXPRESS HONGDEA
หรื อเทียบเท่า
HOLIDAY INN
BBQ EXPRESS HONGDEA
หรื อเทียบเท่า
INTERNATIONAL
จิมดัก HOTEL YEONGJONG
หรื อเทียบเท่า
X

(รายการอาหารอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม)
ขั้นตอนการเดินทางเข้าเกาหลีใต้ 1 เมษายน 2565
1. กรอก K-ETA บริ ษทั ฯ บริ การกรอกให้ (มีค่าใช้จ่าย 990 บาท)
2. ใช้ผลตรวจ RT-PCR (48 ชัว่ โมง ก่อนเดินทาง) หรื อ ATK (24 ชัว่ โมง ก่อนเดินทาง) ลูกค้าตรวจเองที่ไทย ค่าตรวจไม่รวม
ในค่าทัวร์
3. ลงทะเบียน Q-CODE เพื่อขอยกเว้นการกักตัวที่เกาหลี (ทัวร์ทาให้)
4. หลังไปถึงเกาหลีแล้ว ต้องตรวจ RT-PCR ที่สนามบินอินชอน (ค่าตรวจไม่รวมในค่าทัวร์ ราคา 80,000 WON)
วันแรก
23.30

กรุงเทพ (สนามบินสุ วรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับอานวยความสะดวกทุกท่าน
เวลานัดหมาย
FLIGHT
BANGKOK
INCHOEN
23.30 น.
XJ700
02.35 น.
10.05 + 1 น.
**กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินอย่างน้อย 3 ชัวโมง
่ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน**
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วันที่สอง

สนามบินอินชอน – ไชน่ า ทาวน์ – วัดจอนดึงซา – ปั่นจักรยาน Rail Bike – ช้ อปปิ้ ง ฮงแด

02.35

ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ700
รวมน้ าหนักกระเป๋ าสาหรับโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องไม่เกิน 20 ก.ก. (ชิ้น) และถือขึ้นเครื่ องได้ 7 ก.ก.
ที่นงั่ บนเป็ นระบบ RAMDOM ไม่สามารถระบุที่นงั่ ได้
**ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
** ตามเวลาท้องถิ่น เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่ โมง กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกใน
การนัดหมายเวลา นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและทาการตรวจ RT-PCR ตามนโนบายและระเบียบ
การเข้าประเทศของเกาหลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น

10.05

กลางวัน

นาท่านเยีย่ ม ชมย่าน CHINATOWN ซึ่งเคยเป็ นถิ่นที่อยู่ของชาวจีนที่อพยพมายังสิ งคโปร์ ปั จจุบนั ได้
กลายเป็ นย่านที่ผสมผสานความเก่าและความใหม่เข้าไว้ดว้ ยกันได้อย่างมีเสน่ห์ โดยมีท้ งั วัดวาอารามที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ ร้านขายยาแผนโบราณที่น่าศึกษา ตั้งอยูต่ ิดกับบาร์สมัยใหม่สุดฮิปและร้านแนวไลฟ์ สไตล์ที่
กาลังเป็ นที่นิยม
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บ่าย

นาท่านเยีย่ มชม วัดจอนดึงซา วัดที่เก่าแก่ที่สุดในเกาหลี ถูกสร้างขึ้นในช่วงแรกของการเผยแพร่
พระพุทธศาสนาใน ปี 381 เป็ นศูนย์รวมประวัติศาสตร์ เกาหลีกว่า 1,500 ปี ผ่านการรุ กรานและสงคราม
มากมายจนถึงปลายศตวรรษที่ 19 ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวจานวนมากมาที่นี่เพื่อพักผ่อนและบาบัดจิตใจด้วย
การทาสมาธิและสนทนาธรรมกับพระภิกษุ
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ค่า

นาท่าน ปั่นจักรยานบนทางรถไฟ RAIL BIKE ที่ไม่ได้ใช้แล้ว ที่มกั จะมีที่ยโุ รปสาหรับชมความงามของ
ธรรมชาติ ผ่านทุ่งหญ้า, หุบเขา, ทะเลสาป จะมีท้ งั แบบที่นงั่ ได้ 2 คน และนัง่ ได้ 4 คน ช่วยกันปั่น เส้นทาง
ส่ วนใหญ่จะเป็ นทางราบเรี ยบ หรื อลาดลงเล็กน้อยทาให้ปั่นได้ง่าย
รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บริการคาลบี้ หมูย่างเกาหลี อาหารพื้นเมืองอันเลื่องชื่อ เนื้อหมูยา่ งบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิ ร์ฟพร้อมข้าวสวย
และเครื่ องเคียงต่างๆ น้ าจิ้มเต้าเจี้ยวและซุปสาหร่ าย
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOLIDAY INN EXPRESS SEOUL HONGDAE หรื อเทียบเท่า
วันที่สาม
เช้ า

หมู่บ้านโบราณ อึนพยอง – ศูนย์ เครื่ องสาอางค์ – พระราชวังชางด๊ อกคุง – อินซอนดง – เมียงดง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

กลางวัน

นาท่านเยีย่ มชม หมูบ้านโบราณฮึนพยอง เป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลีหมู่บา้ นแห่งนี้ก็ยงั คงรักษาอาคาร
บ้านเรื อนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสาหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น
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นาท่านสู่ ศู นย์ รวมเครื่ องสาอางแบรนด์ ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้
ท่านได้เลือกซื้อกันอย่างเต็มที่

บ่าย

นาท่านสู่ พระราชวังชางด๊ อกกุง (Changdeokgung) เป็ นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สาคัญที่สุดของเกาหลี สร้าง
ขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแทจงแห่งราชวงศ์โชซ็อน เมื่อปี พ.ศ. 1948 ในสมัยก่อนใช้เป็ นวังหลวงของกษัตริ ย ์
ราชวงศ์โชชอน ที่วา่ ราชการฯ พระราชวังชางด็อกกุง เป็ นหนึ่งในพระราชวังเก่าแก่ที่ได้รับการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลก
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นาท่านเยีย่ มชม ย่านอิกซอนดง มาจากชื่อสถานที่ด้ งั เดิม ซึ่งเป็ นพื้นที่ใจกลางของจังหวัดฮันซอง ในช่วง
ราชวงศ์โชซอนค่ะ ย่านอิกซอนดงก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี 1920 แม้จะเป็ นย่านที่ดูเก่าแก่แต่ก็มีคาเฟ่ ที่อินเท
รนด์และสวยงามมากมาย รวมถึงมีร้านอาหารอร่ อย ๆ กระจายอยูเ่ ต็มพื้นที่เลยล่ะค่ะ ในปัจจุบนั ก็กลายเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮอตฮิตของเหล่าวัยรุ่ นเกาหลีไปแล้วเรี ยบร้อย
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหารท้องถิ่น

นาท่านเดินไปยังแหล่งช้อปใจกลางกรุ งโซล "เมียงดง" (Myeong-Dong)แหล่งช้อปปิ้ งอันดับต้นๆที่ขาช็
อปแหลกทั้งหลายรู ้จกั กันเป็ นอย่างดี เพราะย่านนี้ถือเป็ นศูนย์รวมแฟชัน่ ชั้นนาของหนุ่มสาวชาวโสมเลย
ก็วา่ ได้ หากอยากดูเทรนด์การแต่งตัว เครื่ องสาอางค์แบรนด์เกาหลี ของกิ้ฟช้อป รองเท้า แฟชัน่ จะชม
เหล่าสาวหน้าเด้ง หรื อจะมองหนุ่มหน้าใส มาที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ค่ะ ถ้าจะให้เปรี ยบก็คล้ายๆกับ
ย่านสยามของบ้านเรานัน่ เอง รวมถึงอาหารสตรี ทฟูดส์ ก็รวมตัวอยูท่ ี่นี่เช่นกัน และท่านสามารถเดินเล่น
อิสระ ฟรี ไทม์ ไม่จากัดเวลา เพราะสามารถเดินกลับโรงแรมที่พกั ได้เองเลย สะดวกสบายมากๆ
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOLIDAY INN EXPRESS SEOUL HONGDAE หรื อเทียบเท่า
วันที่สี่
เช้ า

ศูนย์ โสม – สมุนไพรฮ๊ อกเกตนามู – Duty Free – SONGDO Park – ตลาดพื้นเมืองซินโพ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ศูนย์ โสม ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็ นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กนั มากที่สุด
เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปี โสมอายุ 6 ปี ถือ
ได้วา่ เป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็ นของล้ าค้ายิง่ กว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็ นสิ นค้า
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซ่ ึงรัฐบาลรับรอง ใช้
บารุ งร่ างกายทั้งยังเป็ นของฝาก ซึ่งโสมที่น้ ีมีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า
นาท่านเดินทางสู่ ศู นย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ
และระดับสู งเหนื อน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ ี เป็ นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่น
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ใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สาร
ตกค้างจากอาหาร และยา
กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บริการ JIMDAK จิมดัก เป็ นเมนูพ้นื เมืองดั้งเดิมของเมืองอันดง จิมดักนี้ส่วนใหญ่จะใช้ไก่ท้ งั ตัว ผัดรวมกับ
วุน้ เส้น มันฝรั่ง แครอท พริ ก และซอสดา เนื้อไก่ที่หมักจนนิ่ม ให้ทานอย่างจุใจ เสิ ร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ

นาท่านช้อปปิ้ งปลอดภาษี DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล เป็ นแหล่ง รวมสิ นค้าแบ
รนด์ดงั กว่า 250 แบรนด์ ทั้งเครื่ องสาอางค์, น้ าหอม, กระเป๋ า, สิ นค้าแฟชัน่ ต่างๆ เช่น CHANEL, GUCCI,
LOUIS VUITTON, HERMES ไม่ได้มีแค่เพียงสิ นค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านั้น สิ นค้าแบรนด์เกาหลี
ก็มีให้เลือกหลากหลายไม่แพ้กนั ราคาก็ถูกกว่าร้านค้าด้านนอกและบางยีห่ อ้ ก็ถูกกว่าในประเทศไทยด้วย
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นาท่านเยีย่ มชม ย่าน SONGDO CENTRAL PARK เป็ นสวนสาธารณะ ในบริ เวณพื้นที่สีเขียวตรงกลาง ของ
ย่านธุรกิจ สวนสาธารณะที่ได้รับแรงบันดาลใจ ในการสร้างจากเซนทรัลพาร์ค ในมหานครนิวยอร์ก ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา สวนแห่งนี้เปรี ยบเสมือน โอเอซิสธรรมชาติในเมือง ซึ่งสร้างความผสมผสาน ระหว่าง
เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

ค่า
วันที่ห้า
เช้ า
08.00
11.20
15.10

น าท่ า นเยี่ ย มชม ตลาดพื้ น เมื อ ง ตลาดชิ น โพ ที่ มี อ ายุ ก ว่ า 100 ปี พร้ อ มกั บ การเปิ ด ท่ า เรื อ อิ น ชอนฮัง
(Incheonhung) เป็ นที่ ต้ งั ของศู นย์กลางการให้ ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับ การท่ องเที่ ย ว นัก ท่ องเที่ ยวยังสามารถลองใส่
ชุดฮันบก (ชุดเกาหลีด้ งั เดิม) และลองชิ มทัก๊ กังจอง รสชาติเผ็ดร้อน และ ยูนิ จาจัง (Yuni Jjajang) หรื อ จาจังม
ยอน – บะหมี่ในซอสดา เหล่านี้เป็ นอาหารที่ข้ นึ ชื่อที่สุดของตลาดก็วา่ ได้
รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
นาท่านเข้าสู่ที่พกั INTERNATIONAL HOTEL YEONGJONG หรื อเทียบเท่า
สนามบินอินชอน – สนามบินสุ วรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ร้ านอาหารท้ องถิ่น บริการอูด้ง
นาท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่XJ701
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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(รายการอาหารอาจมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสม)

วันที่เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

05 - 09 กรกฎาคม 65
12 - 16 กรกฎาคม 65
19 - 23 กรกฎาคม 65
9 – 13 สิ งหาคม 65
16 -20 สิงหาคม 65
13 – 17 กันยายน 65
20 – 24 กันยายน 65
27 กันยายน – 1 ตุลาคม 65
11 – 15 ตุลาคม 65

24,888.24,888.24,888.24,888.24,888.21,888.22,888.21,888.25,888.-

6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.6,900.7,900.-

** จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว 8,000 บาท **
** ไม่ มีราคาเด็ก สาหรับเด็กอายุไม่ ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 9,900 บาท **
** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่ องบิน)**
**หากต้ องการทากรุ๊ปส่ วนตัว สามารถสอบถามเจ้ าหน้ าที่ได้ **
สาคัญ
- อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริ ป ต่อ
ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
- ถ้าหากมีผูเ้ ดินทางต่ากว่า 20 คน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางหรื อมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดย
จะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า 7 วันก่อนการเดินทาง
- กรณีพัก 3 ท่ าน/ห้ อง ทางโรงแรมจะทาการเสริมเตียงให้ เท่ านั้น การเสริ มเตียงจะขึ้นอยู่กบั นโยบายของโรงแรมนั้นๆ
(บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริ มเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริ มเตียง)
- อัตรานี้เฉพาะนักท่ องเที่ยวที่ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่ านั้น กรณีถือหนังสื อเดินทางต่ างประเทศ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม่ จากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็ นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)
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สาคัญ!! : กรณีผ้ เู ดินทางถูกปฏิเสธการเข้ า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทั้งจากที่ด้านหน้ าเคาน์ เตอร์ เช็คอิน
หรื อจากด่ านตรวจคนเข้ าเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่จะเกิดขึน้ ตามมา และ จะไม่ สามารถคืน
เงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระเรียบร้ อยแล้วไม่ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่ง
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสิ นค้าพื้นเมืองของรัฐบาลเกาหลีร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลี ในนามของร้านรัฐบาล
จาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงอยากเรี ยนชี้ แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุก
ร้านจาเป็ นต้องแวะชม จะซื้ อหรื อไม่ ซ้ื อขึ้ นอยู่กับ ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก และถ้าหากลูกค้าไม่มีความ
ประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาล ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 100 USD /
ท่าน / ร้าน
กรณีต้องการตัดกรุ๊ ปส่ วนตัว กรุ๊ ปเหมาที่สถานะผู้เดินทางเป็ น เด็กนักเรี ยน นักศึ กษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่ องสาอางค์ หมอ
พยาบาล ชาวต่ างชาติ หรื อคณะที่ต้องการให้ เพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุ ณาติดต่ อแจ้ งรายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้ าหน้ าที่เพื่อทา
ราคาให้ ใหม่ ทุกครั้ง
การลงทะเบียนเข้าประเทศเกาหลี
1. ลงทะเบียน K-ETA บริษัทฯ มีบริการกรอกให้ ค่าบริการ 990 บาท/ครั้ง/ท่าน
2. เงื่อนไขการลงทะเบียนยกเว้นการกักตัว
- ผู้ที่เดินทาง จะต้ องได้ รับวัคซี นดังต่ อไปนี้ : ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/
JOHNSON&JOHNSON ถึ งจะได้ รับ การรองรั บ การละเว้ น การกัก ตัว เมื่ อ ถึงประเทศเกาหลี โดยประเทศเกาหลี
รับรองวัคซี นไขว้ โดยการฉี ดเข็มที่ 2 ต้ องไม่ เกิน 180 วัน (ยกเว้ น JOHNSON&JOHNSON เข็ม 1 ไม่ เกิน 180 วัน)
หากเป็ นเข็มบูสเตอร์ ต้ องก่ อนเดินทาง 14 วัน
- เอกสารที่ต้องเตรียม คือ เอกสารแสดงการได้รับวัคซีนเป็ นภาษาอังกฤษที่เชื่ อถือได้ เช่ น วัคซีนพาสสปอร์ ต เป็ นต้น
3. เงื่อนไขการลงทะเบียนตรวจโควิด
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 48 ชั่วโมง หรื อถ้ าเป็ น ATK ต้องตรวจก่อน
เดินทางไม่ เกิน 24 ชั่ วโมง ท่ านต้ องยื่นผลให้ กับทางบริษัท กรณีเป็ นบวกหรื อติดโควิดต้ องมี ผลตรวจและใบรั บรอง
แพทย์ ใช้ ในการยืนยัน เพื่อทาการย้ ายวันเดินทาง หรื อเก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่ าใช้ จ่ายตามจริง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับนโยบายของสายการบินและบริ ษัทคู่ ค้า (ไม่ รวมในค่ าทัวร์ ) ต้ องมีใบรั บรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษ
เท่ านั้น โดยมีชื่อผู้เดินทางเป็ นภาษาอังกฤษ สะกดถูกต้ องตามหน้ าพาสปอร์ ต + มี passport number บนเอกสาร
- การตรวจ RT-PCR ขาเข้ า ประเทศเกาหลี ทางบริ ษั ท จะท าการทะเบี ย นจองให้ แต่ ท่ า นจะต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยเอง
ประมาณ 80,000 วอน (ไม่รวมในค่าทัวร์ )
อัตราค่าบริการนีร้ วม
- ค่ า บัต รโดยสารโดยเครื่ อ งบิ น (ตั๋ว ) ไป และ กลับ พร้ อ มคณะ ชั้น ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึ งค่ าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรื อ เปลี่ยนแปลง
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-

-

บัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ ง กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็ นกรณี พิเศษ ทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามจริ งที่เกิดขึ้นกับผูเ้ ดินทาง
กระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่ องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
รถรับส่งนาเที่ยวตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
หัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั 3 ท่านจะเป็ นเตียงเสริ ม 1 ท่าน) ใน
กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรื อ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทาให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดย
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่น กรณี ที่
ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรื อกรณี เสี ยชีวิต วงเงิน
ท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริ ษทั ประกันภัย ซึ่งไม่ รวมประกันสุ ขภาพ

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารสาหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรื ออาหารสาหรับมุสลิม
- ค่าวีซ่าสาหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผูเ้ ดินทางต้องทาการยืน่ เองเท่านั้น
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็ นต้น
- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรื อมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง
- ค่าธรรมเนี ยมในกรณี ที่กระเป๋ าสัมภาระที่ มีน้ าหนักเกินกว่าที่ ส ายการบิ นนั้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่ เกิ นขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนี ยมการจองที่นงั่ บนเครื่ องบินตามความต้องการเป็ นกรณี พิเศษหากสามารถทาได้ ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั สายการบิน
และ รุ่ นของเครื่ องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยูท่ ี่สายการบินเป็ นผูก้ าหนด
- ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีออกใบเสร็จรับเงิน
- อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ตามธรรมเนี ยม 50,000 วอน ต่อ ทริ ป ต่อ
ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่ วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
- ค่าลงทะเบียน K-ETA
- ค่าตรวจ RT-PCR ที่สนามบินอินชอน วันแรกที่ถึงเกาหลี (ราคาประมาณ 80,000 วอน หรื อประมาณ 2,800 บาทไทย)
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- การตรวจ ATK ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่ อนเดิ นทางไม่ เกิ น 24 ชั่วโมง ท่านต้องยื่นผลให้กับทางบริ ษ ทั
กรณี เป็ นบวกหรื อติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพื่อทาการย้ายวันเดินทาง หรื อเก็บ
เครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริ ง ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั นโยบายของสายการบินและบริ ษทั คู่คา้ และต้ องมี
ใบรับรองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยมีชื่อผู้เดินทางเป็ นภาษาอังกฤษ สะกดถูกต้ องตามหน้ าพาสปอร์ ต +
มี passport number บนเอกสาร
เงื่อนไขการจอง
- กรุ ณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครั้งที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท ภายใน
1 วันหลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุ ณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะ
ยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่า นมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรี ยด
เดิ ม ท่ านจาเป็ นต้องท าจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึ งว่า กรณี ที่ มี คิวรอ (WAITING LIST) ก็ จะให้สิ ท ธิ์ ไปตามระบบ
ตามลาดับ เนื่ องจากทุกพีเรี ยด เรามีที่นงั่ ราคาพิเศษจานวนจากัด ยกเว้ นโปรแกรมราคาพิเศษ ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์
เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านั้น
- หลังได้รับการลงทะเบียน K-ETA ผ่านแล้ว กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่าน
ไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ที่บริ ษทั กาหนด ทางบริ ษทั จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่
สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านใดไม่วา่ ส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณี ลูกค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บ
ค่าทัวร์เต็มจานวน 100%
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลีย่ นแปลงการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง *ในกรณี ที่วนั เดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรื อหักค่าใช้จ่ายตามจริ ง เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน โรงแรม
และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระแล้วทั้งหมด
- กรณี มีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริ ษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรื อการ
ยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริ ษทั จะเก็บเป็ นเครดิตหรื อเลื่อนการเดินทางในพีเรี ยดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึดตาม
นโยบายของสายการบินและบริ ษทั แลนด์ต่างประเทศ ไม่ สามารถคืนเงินได้ ทุกกรณี
กรณี ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อน
ออกเดินทาง กรณี แจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรี ยบร้อ ยแล้ว ไม่ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่ง ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมด ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ช่วงพีเรี ยดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุ ณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็ นกรณีพิเศษ
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-

กรณี ตอ้ งการเปลี่ยนแปลงพีเรี ยดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริ งสาหรับการดาเนินการจองครั้งแรก ตามจานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
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