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- ชมสะพานแขวนมาจังโฮซู ยาวที่สดุ ของเกาหลี
- ชมจุดไฮไลท์สุดฮิต เกาะนามิ, โซลทาวเวอร์, สวนลอยฟ้ า Seoullo 7017 และสวนสนุ กเอเวอร์แลนด์
- ช้อปปิ้ งสุดมันส์ ย่านฮงแด และเมียงดง จุใจกับหลากหลายเมนู เกาหลี ต้นตารับ
วันแรก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

22.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ K
เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน T Way Air (TW) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ
และอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร **หมายเหตุ**
เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู โ้ ดยสารพร้อม ณ
ประตูข้นึ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที เนื่ องจากตัวเครื
๋ ่องบินของคณะเป็ นตัว๋ กรุป๊ ระบบ Random
ไม่สามารถล็อกที่นงั ่ ได้ ที่นงั ่ อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นงั ่ บนเครื่องบินได้ในคณะ
ซึ่งเป็ นไปตามเงือ่ นไขสายการบิน

วันที่สอง

สนามบินอินชอน เกาหลีใต้ - โซล - โซลทาวเวอร์ - สวนลอยฟ้ า Seoullo 7017 - ช้อปปิ้ งย่านฮงแด

01.20 น.

ออกเดินทางบินลัดฟ้ าสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดย สายการบินทีเวย์ (T’Way) เที่ยวบินที่ TW102
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมง 30 นาที ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่ม

08.55 น.

เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศไทย 2

ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิ าของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง,
จุดคัดกรองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านเข้าตรวจ RT-PCR COVID-19 ตามกฎข้อบังคับของประเทศเกาหลีใต้
กฎข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้จะต้องทาการการตรวจ RT-PCR เมื่อเดินทางมาถึง มีค่าใช้จา่ ยท่านละ 80,000
วอน ซึ่งไม่รวมในค่าทัวร์ ขัน้ ตอนนี้ จะใช้เวลารอผลตรวจประมาณ 3 – 4 ชัว่ โมง
ในช่วงที่รอผลทางบริษทั ฯจะนาท่านเข้าเช็คอินเข้าโรงแรมที่พกั
หลังจากผลตรวจออกจะนาท่านออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศ*

กลางวัน

จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้ นาท่านเช็คอินเข้าโรงแรมทีพ่ กั
บริการอาหารกลางวัน
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จากนัน้ นาท่านสู่ โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) ตัง้ อยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล
เป็ นจุดชมวิวทีม่ องเห็นวิวทัว่ ทัง้ กรุงโซลและบริเวณรอบๆนับเป็ นอีกสถานทีส่ ุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งทีค่ ู่รกั ทุกคู่ไม่ควรพลา
ดถือเป็ นไฮไลท์สาคัญของกรุงโซลทีน่ กั ท่องเทีย่ วทุกคนจะต้องมาเลยทีเดียวนอกจากนี้ยงั มีอกี จุดเป็ นไฮไลท์สาคัญทีน่ กั ท่องเ
ทีย่ วทุกคนจะต้องมาแวะชมสถานทีค่ ล้องกุญแจชื่อดังLoveKeyCeremonyทีม่ คี วามเชื่อว่าคู่รกั ทีม่ าคล้องกุญแจทีน่ ่ีจะมีควา
มรักทีย่ นื ยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวร์น้ ีไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟต์** จากนัน้ นาท่านชม สวนลอยฟ้ า Seoullo 7017
หรือสวนลอยฟ้ าเกาหลีได้เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมือ่ เดือนพฤษภาคม2017สวนลอยฟ้ านี้เกิดจากการนาทางยกระดับเสือ่ มส
ภาพมาปรับปรุงทัศนียภาพเปลีย่ นทางเดินรถให้กลายเป็ นทางเดินสาหรับผูค้ นและตกแต่งเป็ นสวนลอยฟ้ าใจกลางกรุงทีล่ อ้ ม
รอบด้วยพื้นทีส่ เี ขียวทาให้กรุงโซลกลายเป็ นเมืองน่าอยู่ยง่ิ ขึ้นจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ย่านฮงแดย่านช้อปปิ้ งบริเวณด้านหน้าข
องมหาวิทยาลัยฮงอิก ไม่ว่าจะเป็ นอาหารเลิศรส สินค้าแฟชัน่ นานาชนิดสินค้าแปลกใหม่ทน่ี ่าสนใจ
ก็สามารถหาซื้อได้ทน่ี ่ีในขณะเดียวกันทีน่ ่ียงั เป็ นศูนย์รวมวัฒนธรรมวัยรุ่นแหล่งรวมตัวของศิลปิ นและนักแสดงข้างถนน
อีกมากมาย
บริการอาหารเย็น
Hotel Skypark ระดับ 3 ดาว, เมืองโซล

วันที่สาม

สะพานแขวนมาจังโฮซู–เกาะนามิ-สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์-โซล

เช้า

บริการอาหารเช้า
นาท่านเดินทางสู่เมืองพาจู นาท่านชม สะพานแขวนมาจังโฮซู (Majang Lake Suspension Bridge)
สะพานแขวนแห่งนี้เป็ นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองพาจู ทีเ่ พิง่ เปิ ดตัวไปเมือ่ เดือนมีนาคม 2018 ทีผ่ ่านมา
นอกจากจะเป็ นสะพานแขวนที่ยาวทีส่ ุดในเกาหลี ภายในพื้นทีก่ ว่า 200,000 ตารางเมตรของทะเลสาบมาจัง
จะพบกับหอคอยตัง้ ตระหง่านอยู่ตรงหน้า
ก่อนจะถึงตัวสะพานจะมีรา้ นกาแฟไว้คอยบริการสาหรับนักท่องเทีย่ วทีอ่ ยากนัง่ จิบกาแฟรับลมเย็นๆทีโ่ ชยมาจากทะเลสาบจา
กนัน้ นาท่านเดินทางสูเ๋ มืองชุนชอน นาท่านชม เกาะนามิ เกาะอันโด่งดังจากภาพยนตร์และซีรีสท์ งั้ ของไทยและเกาหลี
เกาะนามิเกิดขึ้นจากผลของการกัน้ นา้ เพือ่ สร้างเขือ่ น มีพ้นื ที่ประมาณ 270ไร่ มีลกั ษณะเป็ นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
บรรยากาศร่มรื่น สบายๆ เหมาะกับการพักผ่อนเทีย่ วเล่นในแต่ละฤดูบรรยากาศบนเกาะก็จะแตกต่างกันออกไป
บริการอาหารกลางวัน

บ่าย

กลางวัน
บ่าย

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองยงอิน นาท่านเข้าชม สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK)
สวนสนุกกลางแจ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศตัง้ อยู่ท่ามกลางหุบเขาให้ท่านได้อสิ ระเทีย่ วชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชม
ไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกทีน่ ่ีท่านจะพบเจ้าป่ าสิงโตและเสือสามารถอยู่ดว้ ยกันได้อย่างเป็ นสุข
ชมความน่ารักของหมีทส่ี ามารถสือ่ สารกับคนขับรถได้เป็ นอย่างดี อีกทัง้ ยังสามารถสนุ กกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น
รถไฟเหาะรางไม้ (T-Express) รถไฟเหาะตีลงั กา (Rolling X-Train) เฮอร์รเิ คน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกิ้ง
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(ColumbusAdventure)หรือเดินชมสวนดอกไม้สฤ่ี ดู(FourSeasonGarden)ซึง่ จะเปลีย่ นแปลงพันธุด์ อกไม้ไปตามฤดูกาลใ
นรูปแบบที่หลากหลายตลอดทัง้ ปี (ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาพอากาศ)ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆที่จดั ตามตารางประจาวัน
เลือกชมและเลือกซื้อช้อบปิ้ งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย จากนัน้ นาท่านเดินทางกลุบเข้าสู่กรุงโซล
บริการอาหารเย็น
Hotel Skypark ระดับ 3 ดาว, เมืองโซล

วันที่ส่ี

พระราชวังเคียงบกกุง–หมู่บา้ นฮันอก-ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรบารุงตับศูนย์ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอางค์-ร้านค้าปลอดภาษี-คลองชองเกชอน-ช้อปปิ้ งเมียงดง

เช้า

บริการอาหารเช้า
นาท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) พระราชวังแห่งแรกของราชวงศ์โชซอน
ตัง้ อยู่ใจกลางกรุงโซล ด้วยฉากหลังของพระราชวังนัน้ เป็ นเขาพูกกั ซาน ทาให้ดูยง่ิ ใหญ่อลังการเป็ นอย่างมาก
เมือ่ เทียบกับพระราชวังอื่นๆ จะมีขนาดใหญ่ทส่ี ุดในบรรดาพระราชวังโบราณทัง้ หมด 5 แห่งที่ยงั คงรักษาไว้
เดิมมีตาหนักอาคารมากถึง200อาคารในปัจจุบนั ได้รบั การบูรณะแล้วเหลือเพียง10ตาหนักนอกจากนี้ภายในบริเวณของพระร
าชวังแห่งนี้มสี ถาปัตยกรรมทีน่ ่าสนใจคือ พระทีน่ งั ่ คึนจองวอง และ ศาลาเคียงฮเวรู ซึง่ ตัง้ อยู่ภายในบริเวณสระนา้
และมีทศั นียภาพที่สวยงามมากหมายเหตุ:กรณี ท่พี ระราชวังไม่เปิ ดทาการทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายกาทดแทนเป็ นกา
รเข้าชมพระราชวังอืน่ แทน*** จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นฮันอก หมูบ่ า้ นโบราณอายุกว่า
100ปี รูปแบบบ้านแบบดัง้ เดิมของเกาหลีเรียกว่าฮันอก(บ้านโบราณเกาหลี)กาแพงผังบ้านที่ก่อด้วยอิฐบล็อคสีนา้ ตาลแดงเป็ น
อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลีแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางกรุงโซลอันคับคัง่ หมูบ่ า้ นแห่งนี้กย็ งั คงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ
ให้มกี ลิน่ อายของเกาหลียุคเก่า ภายในหมูบ่ า้ นมีอาคารแบบดัง้ เดิมของเกาหลีกว่า 100 หลังที่มมี าตัง้ แต่สมัยโชซอน
จากนัน้ นาท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSENG CENTER) สมุนไพรโสมขึ้นทีช่ ่อื ว่าเป็ นราชาแห่งมวลสมุนไพร
ถูกนามาใช้เพือ่ สุขภาพจากนัน้ นาท่านเดินทางไปยังเป็ นเวลานานากว่า2,000ปี ในตารายาแผนระบุว่าโสมเป็ นสมุนไพรที่ช่วยเส
ริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบ มีสรรพคุณทางการแพทย์คือช่วยบารุงหัวใจ
ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน

บ่าย

จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยังศูนย์สมุนไพรบารุงตับ(HOKGENAMU)ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ
และสูงเหนือระดับนา้ ทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพือ่ ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง
ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถกู ทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา
จากนัน้ นาท่านแวะชมสินค้าเครื่องสาอางค์ช่อื ดังราคาย่อมเยา ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางค์ (COSMETIC SHOP)
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ ง สินค้าปลอดภาษี (DUTY FREE) สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ
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นาฬกิ า,แว่นตา,เครื่องสาอางค์กระเป๋ า, นา้ หอม เครื่องสาอางแบรนด์ชนั้ ดัง ต่างๆ อาทิ SULWHASOO , DKNY ,
SHISEIDO , DIOR และ กระเป๋ าแบรนด์ดงั ต่างๆ อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL จากนัน้ นาท่านชม
คลองชองเกชอนคลองโบราณมีความยาวกว่า11กิโลเมตรทอดผ่านกรุงโซลไปจนถึงแม่นา้ ฮันที่ได้รบั การพัฒนาให้เป็ นแหล่งท่
องเทีย่ วพักผ่อนหย่อนใจ อีกทัง้ ยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาซีร่ยี ช์ ่อื ดังถือได้ว่าเป็ นต้นแบบของการพัฒนาของเกาหลี
จากนัน้ นาท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ งชื่อดังทีส่ ุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง (MYEONG-DONG) ทีเ่ มียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น
อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่ เครื่องประดับ รองเท้า เครื่องสาอางแบรนด์ดงั มากมาย
อิสระอาหารเย็น เพือ่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งตามอัธยาศัย
Hotel Skypark ระดับ 3 ดาว, เมืองโซล

วันที่หา้

พิพธิ ภัณฑ์สาหร่าย+สวนชุดฮันบก-ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง-โรงงานพลอยสีม่วง-ร้านละลายเงินวอน-อินชอนสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

เช้า

บริการอาหารเช้า
จากนัน้ นาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์สาหร่ายเกาหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธใี นการผลิตสาหร่ายเกาหลีพร้อมชิมสาหร่ายแสนอร่อย
หรือจะซื้อเป็ นของฝากกลับบ้านทีม่ ใี ห้ท่านได้เลือกซื้อหลายรสชาด พิเศษ…บริการ ชุดประจาชาติฮนั บก
ซึง่ เป็ นชุดประจาชาติของเกาหลีให้ท่านถ่ายภาพสวยๆแห่งความประทับใจเก็บไว้เป็ นทีร่ ะลึกจากนัน้ นาท่านชมสมุนไพรชื่อดังข
องเกาหลีน้ ามันสนเข็มแดง(REDPINE)ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีมสี รรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย
ช่วยลดระดับนา้ ตาลในเส้นเลือดช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดหรือดีทอ็ กเลือดให้สะอาดและเพิม่ การไหลเวียนของเลือดได้สะ
ดวก ทีก่ าลังได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมากทัง้ ในไทย และ เกาหลี
บริการอาหารกลางวัน

กลางวัน
บ่าย

20.25 น.

00.25 น.

นาท่านเดินทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส (AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลีใต้เป็ นดินแดนของง
พลอยสีมว่ ง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีตงั้ แต่สมี ว่ งอ่อนเย็นตา จนถึงสีมว่ งเข้ม (ม่วงไวน์) มีเสน่หเ์ ย้ายวนใจ
พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมือ่ มาทาเป็ นแหวนจี้ต่างหูและสร้อยข้อมือเป็ นหินที่มพี ลังในการบาบัดทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจของ
ผูส้ วมใส่ขจัดความคิดแง่ลบเป็ นพลอยแห่งสุขภาพและนาโชคสามารถปกป้ องคุม้ ครองผูส้ วมใส่ได้นาท่านเดินทางสู่เมืองอินช
อน จากนัน้ นาท่านแวะซื้อของฝากที่ ร้านละลายเงินวอน สาหร่าย ขนมต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม
ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม รวมไปถึงกิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย
ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากอย่างจุใจ จากนัน้ นาท่านเดินทางสูส๋ นามบินอินชอน
ออกเดินทางบินลัดฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดย สายการบินทีเวย์ (T’Way) เที่ยวบินที่ TW101 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6
ชัว่ โมง ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่ม
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
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***********************************************

อัตราค่าบริการ

เกาหลี Hot Promotion เที่ยวฟิ น ช้อปสุดมันส์ 5 วัน 3 คืน TW
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั ห้อง เด็กอายุไม่เกิน12ปี เ เด็กอายุไม่เกิน12ปี ไ ไม่รวมตัวเครื
๋ อ่
พักเดี่ยว
ละ2-3ท่าน
สริมเตียง
ม่เสริมเตียง
งบิน

29 พ.ค.-02 มิ.ย.65

17,990

17,990

17,990

8,990

6,000

12-16 มิ.ย.65

18,990

18,990

18,990

8,990

6,000

19-23 มิ.ย.65

18,990

18,990

18,990

8,990

6,000

26-30 มิ.ย.65

18,990

18,990

18,990

8,990

6,000

03-07 ก.ค.65

18,990

18,990

18,990

8,990

6,000

10-14 ก.ค.65

18,990

18,990

18,990

8,990

6,000

17-21 ก.ค.65

18,990

18,990

18,990

8,990

6,000

24-28 ก.ค.65

19,990

19,990

19,990

8,990

6,000

21-25 ส.ค.65

19,990

19,990

19,990

8,990

6,000

28 ส.ค.-01 ก.ย.65

19,990

19,990

19,990

8,990

6,000

18-22 ก.ย.65

19,990

19,990

19,990

8,990

6,000
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

ค่าบัตรโดยสารชัน้ ประหยัดพิเศษเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันทีร่ ะบุในรายการ
ค่าภาษีนา้ มันและภาษีสนามบิน (สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม)
ค่านา้ หนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
ค่านา้ หนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม
ค่ารถนาเทีย่ วตามรายการที่ระบุ
ค่าทีพ่ กั ระดับ 3 ดาว 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ (ทางบริษทั สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลีย่ นแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันชีวติ กรณีอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
ค่ามัคคุเทศก์นาเทีย่ ว
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน K-ETA

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
🗶 ค่าบริการตรวจโควิด RT-PCR ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย 48 ชม. และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามกฎข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้
🗶 ค่าบริการตรวจโควิด RT-PCR เมือ่ เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ 80,000 วอน ต่อท่าน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามกฎข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้
🗶 ค่าแพ็คเกจ Test and Go สาหรับเดินทางกลับประเทศไทย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามกฏข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศไทย
🗶 ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน, ค่าเลือกทีน่ งั ่ บนรถนาเทีย่ ว
🗶 ค่าบริการโหลดกระเป๋ าส่วนเกิน 20 กก.
🗶 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งั ่ เพิม่ เอง,
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
🗶 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีผ่ ูเ้ กี่ยวข้องซึง่ อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ
🗶 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย
🗶 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ 1,500 บาท ต่อท่าน ชาระทีส่ นามบินวันเดินทาง
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เงื่อนไขการสารองที่นงั ่ และการยกเลิก
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทาการหรือก่อนหน้านัน้ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
โดยส่งเอกสารการลงทะเบียนเพื่อขอเอกสาร เข้า-ออกประเทศดังนี้
1.1 เอกสารเพิม่ เติมสาหรับใช้ลงทะเบียนขอ K-ETA, QR CODE ยกเว้นการกักตัวทีเ่ กาหลี และ Thailand Pass
- สาเนาหนังหนังสือเดินทางหน้าแรกทีม่ รี ูปผูเ้ ดินทาง (PASSPORT) ทีอ่ ายุใช้งานคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ
และมีหน้าว่างสาหรับประทับตรา 2 หน้า โดยแสกนเป็ นไฟล์รูปภาพเท่านัน้ ไม่สามารถใช้รูปทีถ่ ่ายจากโทรศัพท์ได้
- รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ฉากพื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน โดยส่งเป็ นไฟล์รูปเท่านัน้
1.2 เอกสารการลงทะเบียนขอ QR CODE ขอยกเว้นการกักตัว
- เอกสารรับรองการได้รบั วัคซีน โดยต้องได้รบั เข็มที่ 2 ไม่เกิน 180 วัน หากเป็ นเข็มที่ 3 บูสเตอร์ ต้องไม่ตา่ กว่า 14 วัน
1.3 เอกสารการขอลงทะเบียน Thailand Pass
- เอกสารรับรองการได้รบั วัคซีน โดยต้องได้รบั เข็มที่ 2 ไม่เกิน 180 วัน หากเป็ นเข็มที่ 3 บูสเตอร์ ต้องไม่ตา่ กว่า 14 วัน
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั้ หมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนัน้ บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง
3.เมือ่ ท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทงั้ หมดนี้แล้วเงือ่ นไขการยกเลิก
4.เอกสารใบรับรองผลตรวจ RT-PCR สาหรับการใช้ในวันเดินทางเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ ท่านจะต้องตรวจก่อนเดินทาง ไม่เกิน 48 ชัว่ โมง
เงือ่ นไขการยกเลิกการเดินทาง
***เงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์เป็ นไปตามพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์***
🗶 แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่าธรรมเนียม K-ETAและค่าบริการ 900 บาท,
ค่ามัดจาตัวเครื
๋ ่องบิน 2,000 บาท (กรณีลงทะเบียน K-ETA ผ่านแล้วยกเลิก)
🗶 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 15 วันแต่ไม่ถงึ 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่าธรรมเนีย ม
K-ETA, ค่ามัดจาตัวเครื
๋ ่องบิน, ค่ามัดจารถนาเที่ยว, ค่ามัดจาโรงแรมทีพ่ กั , ค่ามัดจาร้านอาหาร, และ ค่าบริการ จานวน 5,000 บาท
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🗶 แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจานวน
**ในกรณี จองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินโดยไม่มีเงือ่ นไขใด ๆ ทัง้ สิ้น**

รบกวนอ่านทาความเข้าใจเงือ่ นไขในการให้บริการก่อนตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ เท่านัน้ อีกทัง้ ข้อสรุ ปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้ นิ สุดสมบูรณ์
หากท่านได้ชาระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงือ่ นไขการให้บริการข้ออื่นๆทีไ่ ด้ระบุมาทัง้ หมดนี้แล้ว
2. บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านัน้ การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น
การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม
การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ทีเ่ ข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด
ๆ กับการกระทาดังกล่าวทัง้ สิ้น
3. โปรแกรมทัวร์น้ ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไว้เท่านัน้
หากมีจานวนผูเ้ ดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กาหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง
4. กรณี ท่ที างประเทศเกาหลีใต้ระงับการอนุ มตั วิ ซี ่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมในกรณี ตอ้ งทาเรื่องยืน่ ขอวีซ่า
5. อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคาค่าบริการในกรณีท่มี กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนา้ มัน
หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ทีค่ ณะจะเดินทาง
6. เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ บัตรโดยสารชัน้ ประหยัดพิเศษของเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินเช่าเหมาลา
ทางบริษทั จะทาการออกบัตรโดยสารทันทีเมื่อคณะมีจานวนขัน้ ตา่
9
ท่าน
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผูเ้ ดินทาง
และกาหนดการเดินทางได้
หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมตามที่สายการบินกาหนด
และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบิน
เวลากาหนดการเดินทางของเที่ยวบิน
ตามข้อกาหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. บริษทั ฯและตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์,เทีย่ วบิน,สายการบินและทีน่ งั ่ บนรถนาเทีย่ วตามความเหมาะส
มให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขอ้ จากัดด้านภูมอิ ากาศ, จานวนที่นงั ่ ของชัน้ ประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริง
ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ
8. ในระหว่างการท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
9. ค่าบริการทีท่ ่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุไว้
ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
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10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทั ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้
แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ
11. เดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ
ในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วด้วยตัวท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ
หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ่ ูเ้ ดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วนี้
12. ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด
ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
13. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร โรคระบาด ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั ิเหตุต่าง ๆ
14. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
15. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว
ซึง่ ไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการท่องเทีย่ ว (ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั
ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
16. ในกรณีผูเ้ ดินทางที่ตอ้ งการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ เช่น การขอใช้วลี แชร์ทส่ี นามบิน กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย 7
วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึ้นกับผูเ้ ดินทาง
(ถ้ามี)
17. กรณีทผ่ี ูเ้ ดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตัวเครื
๋ ่องบิน , ตัวรถทั
๋ วร์ , ตัวรถไฟ
๋
กรุณาติดต่อสอบถามเพือ่ ยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ ก่อนออกบัตรโดยสาร
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นใดๆทัง้ สิ้น
18. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบ หากผูเ้ ดินทางไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นใดๆทัง้ สิ้น
19. ทัวร์ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ การท่องเทีย่ วเป็ นหมู่คณะเท่านัน้ หากผูเ้ ดินทางต้องการแยกตัวออกจากกรุป๊ ทัวร์ โดยไม่ ลงร้านช้อปปิ้ ง
เช่น นา้ มันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อเมทิส / ร้านค้าปลอดภาษี ซึง่ ทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย
“เพราะมีผลกับราคาทัวร์” จึงเรียนให้กบั นักท่องเทีย่ วทุกท่านทราบว่า ทัวร์จาเป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใช้เวลาประมาณ 60 –
90 นาที ซื้อหรือไม่ซ้อื ขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิ้น
และทุกการตัดสินใจซื้อนัน้ เป็ นดุลพินิจของลูกค้า 100% ทัวร์จะไม่มสี ่วนรับผิดชอบความพอใจหากท่านไม่พง่ึ พอใจสินค้าภายหลัง
และถ้าหากลูกค้าไม่มคี วามประสงค์จะเข้าร้านดังกล่าว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ จากท่านเป็ นจานวน 300
USD ต่อท่าน
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20. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิม่ เติม ในกรณีทผ่ี ูเ้ ดินทาง เป็ นชาวต่างชาติ, พระสงฆ์ หรือนักบวช
จะต้องเพิม่ จากราคาค่าทัวร์ปกติอกี 4,000 บาทต่อท่าน**กรณีตดั กรุป๊ เหมาทีเ่ ป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู
ธุรกิจขายตรงเครื่องสาอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุป๊ ทีม่ กี ารขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทกุ ครัง้ **
21. ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว
ซึง่ ไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการท่องเทีย่ ว(ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั
ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
22. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
23. กรณีผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า
–
ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง
ทัง้ จากทีด่ า้ นหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน
หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึ้นตามมา
และ
จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์และค่าทิปที่ท่านชาระมาแล้วในทุกกรณี
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