
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 4 วนั 2 คืน 

DAY1 : สนามบินสุวรรณภมิู 

DAY 2 : คลองชองกเยชอน – ตลาดควงัจงั สตรีทฟู๊ ด - ถนนอิลจิโร หรือฮิพจิโร 

DAY 3 : SEOUL CITY BUS TOUR (นัมซาน ทงแดมุน พระราชวงั) - ชอ็ปป้ิงย่านเมียงดง 

DAY 4: - ร้านซ้ือของฝากเกาหลี – LOTTE DUTY FREE - ชอ็ปป้ิงย่านฮงแด  



21.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ 

ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบิน สายการบิน JEJU AIR (7C) หนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน …. 

ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข ......  โดยมีเจา้หนา้ที่จาก  บรษิัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย
ความสะดวกในเรื่องของเอกสาร      
 

**สายการบิน JEJU AIR หรือเทยีบเท่า  น า้หนกักระเป๋า 15 กก./ท่าน/1ชิน้ (พเิศษขากลบัน า้หนกักระเป๋า 20 กก.)** 

                01.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต ้โดยเที่ยวบินที่ 7C2204 

        (ขอสงวนสิทธ์ิสามารถเปล่ียนแปลง เสน้ทางบิน สายการบินไดต้ามความเหมาะสมในระดบัเทียบเทา่ ) 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครื่องก่อน

เวลาเครื่องออก 30 นาที เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ป ไม่สามารถล็อกที่นั่งได ้ท่ีนั่งอาจจะไม่ไดน้ั่งติดกนัและไม่

สามารถเลือกชว่งที่นั่งบนเครื่องบินไดใ้นคณะ ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน   

 

 

 

 

08.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน เป็นสนามบินที่ทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั 

และไดร้บัมาตรฐานระดบัโลก ท่านจะตอ้งผา่นด่านควบคมุโรค และด่านตรวจคนเขา้เมือง 

หลงัจากนัน้ออกมาพบกบัมคัคเุทศกน์ าเที่ยวยงัจดุนดัพบ เพื่อออกเดินทางท่องเที่ยว(เวลา

ทอ้งถิ่นเรว็กวา่ไทย 2 ช.ม.) 

 

เมื่อผ่านเขา้ประเทศเกาหลี แลว้น าท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตามนโยบาย และกฏ

ระเบียบการเขา้ประเทศ ท่ีสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัจากนัน้พาท่าน    เชคอินเขา้โรงแรม

ที่พกัเพื่อรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง (ค่าใชจ้า่ยเพิ่มเติมประมาณท่านละ 80,000 วอน) 

 

 อาหารกลางวนั :พาทา่นรบัประทานอาหารกลางวนัเมนหูมยูา่งเกาหลี ที่รา้น Myeong Ryun 

Jinsagalbi เป็นรา้นท่ีโด่งดงัระดบัต านาน มเีฟรนไชส ์หมคูลับี หมกัซอส อรอ่ย รสชาติกลม

กล่อม พรอ้มเครื่องเคยีง กมิจิ ผกัสด เติมไม่อัน้ อิ่มจใุจแน่นอน 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      สนามบินอินชอน - ศนูยต์รวจ PCR-TEST ท่ีสนามบินนานาชาติอินชอน – คลองชองกเยชอน - 
                                               ตลาดควงัจงั สตรีทฟู๊ ด - ถนนอิลจิโร หรือฮิพจิโร 



พาท่านเดินเล่น "คลองชองกเยชอน" ห่างจากโรงแรมที่พกั 200 เมตร เป็นคลองที่มมีาตัง้แต่

สมยัโบราณตัง้แต่ยคุของราชวงศโ์ชชอน มีอายมุากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 11 

กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล เดิมที่นัน้น า้ในคลองจะคลา้ยกบัคลองแสนแสบท่ีบา้นเรา คือมี

น า้เสียและขยะถกูทิง้ลงคลองจากบา้นเรือนและชมุชนท่ีมาอาศยัอยู่รมิคลอง ไดร้บัการบรูณะขึน้

ใหม่ในปี 2003 ภายใตโ้ครงการพฒันาและบรูณะคลองชองกเยชอนใหม้ีภมูิทศันท์ี่สวยงาม โดย

มีการรือ้ทางยกระดบัออก และเวนคืนท่ีดินแหล่งชมุชนท่ีอยูต่ิดกบัคลองแห่งนี ้จนท าให้

กลายเป็นคลองที่มีภมูิทศันร์อบๆที่รม่รื่นและสวยงาม น า้ที่เคยเน่าเสียก็กลบัมาในสะอาด 

กลายเป็นแหล่งเดินเล่นพกัผ่อนหย่อนใจ คนเกาหลีนิยมมาออกก าลงักาย ป่ันจกัรยาน และเดินเล่นเลียบคลองเป็นประจ า 

 พาท่านมาเดินจากโรงแรมเลียบคลองชองกเยชอน ประมาณ5-10นาที ไปตลาด "ควังจงั" ที่

รวมอาหารสไตลท์อ้งถิ่นของคนเกาหลีเอาไว ้ท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศวฒันธรรมการ

รบัประทานอาหารฉบบัคนเกาหลีที่แทจ้รงิ มีอาหารใหเ้ลือกมากมาย แปง้ทอดพินแดต๊อก ต๊อก

บกกี ซุนแด ขาหม ูคิมบบั ตั๊กพลั จบัเช น า้ขา้วเย็นๆ นั่งทานแบบโลคอล และราคาย่อมเยาว์

มากๆ 

 พาท่านเดินไปหารา้นนั่ง รบัประทานมือ้เย็นแบบอิสระ  ที่ย่านแฮงคเ์อา้สดุฮิพใหม่ของกรุงโซล 

ถนนอลิจิโร ที่วยัรุน่เรยีกกนัว่า "ฮิพจิโร" ย่านนีค้ือถนนเกา่แก่ที่เมื่อก่อนเป็นยา่นขายหมึกพิมพ ์

งานพิมพต์่างๆ แต่ถกูน ามาปรบัเปล่ียนเป็นคาเฟ่ รา้นอาหาร รา้นนั่งดื่ม ไม่มกีารรีโนเวท ใชร้า้น

เดิมๆ ตกแตง่แนววินเทจ แนวฮิพเตอร ์ท าใหเ้ป็นจดุศนูยร์วมทัง้วยัรุน่ วยัท างาน มาพบปะ 

สงัสรรคก์นัมากมาย เมนขูึน้ชื่อยา่นนี ้รถด่วนผดัเผ็ด ไก่ทอดชกิแมก้ ไก่ย่างกะทะรอ้น อาหาร

เกาหลีทอ้งถิ่น และมีใหเ้ลือกนั่งแบบมากมายจรงิๆ 

ทีพ่กั โรงแรม Travelodge Myeongdong Euljiro  หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

อาหารเชา้ : รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

  

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง    -  SEOUL CITY BUS TOUR (นัมซาน ทงแดมุน พระราชวงั)   - ชอ็ปป้ิงย่านเมยีงดง 
 



 พาท่านเดินไปขึน้รถบัส 2 ชัน้ เทีย่วชมเมืองหลวงกรุงโซล ปา้ยแรก จตรุสัควงัฮวามนุ รถบสันีเ้ป็นบสัที่ท  ามาเป็นพิเศษ ซึง่ชัน้

2จะเปิดหลงัคาเพื่อใหท้่านไดช้มวิวแบบชดัเจน และจะแล่นผ่านสถานท่ีสวยๆ เด่นๆของกรุงโซล ส าหรบัรถบสัที่เราจะพาทา่นนั่ง

เป็น Downtown Palace Namsan Route จะวิง่เสน้ทางเป็นวงกลมจอดทัง้หมด 15ปา้ย และเราสามารถลง  ท่องเที่ยวไดท้กุ

ป้าย รถจะวิ่งทกุๆ1ชั่วโมง แค่แสดงตั๋วก็ขึน้ไดท้กุปา้ยเลย เสน้ทางวิ่งดงันี ้ 

1. Gwanghwamun (จตรุสัควงัฮวามนุ)           

 2. Myeongdong (ถนนชอ้ปป้ิงเมยีงดง)  

3. Namsan Hanok Village (หมู่บา้นวฒันธรรมฮนั-อก)       

4. Ambassador Hotel  

5. Shilla Hotel  

6.  (หอคอย โซลทาวเวอร)์  

7. Hyatt Hotel  

 8. Dongdaemun (ยา่นแฟชั่น ทงแดมนุ)  

9. Daehakro  

10. Changgyeonggung (พระราชวงัชางเคียงกงุ)  

11. Changdeokgung (พระราชวงัชางดอกกงุ)  

12. Insa-Dong (ถนนสายศิลป์วฒันธรรมอินซาดง)  

13. Gyeongbokgung (พระราชวงัเคยีงบกกงุ)  

14.  Cheongwadae (ท าเนยีบประธานาธิดี Blue House)  

15. Sejong Center (รูปป้ันกษตัรเซจงมหาราช)  

 

**จดุเริ่มตน้ เริม่คนัแรก 9.30 รอบสดุทา้ยออก 16.30 ส่ิงอ านวยความสะดวกบนรถ  

มีบรรยายใหเ้ลือกถึง 12 ภาษา ทกุเบาะที่นั่งมีชอ่งเสียบ USB** 

 

 

 

 



 พาท่านเดินไปยงัแหล่งชอ้ปใจกลางกรุงโซล "เมียงดง" (Myeong-Dong) แหล่งชอ้ป

ป้ิงอนัดบัตน้ๆท่ีขาชอ้ปแหลกทัง้หลายรูจ้กักนัเป็นอยา่งดี เพราะยา่นนีถื้อเป็นศนูยร์วม

แฟชั่นชัน้น าของหนุ่มสาวชาวโสมเลยกว็่าได ้หากอยากดเูทรนดก์ารแต่งตวั 

เครื่องส าอางคแ์บรนดเ์กาหลี ของกิฟ้ชอ้ป รองเทา้ แฟชั่น จะชมเหล่าสาวหนา้เดง้ หรือ

จะมองหนุม่หนา้ใส มาที่นี่รบัรองว่าไม่ผิดหวงัแนค่่ะ ถา้จะใหเ้ปรียบก็คลา้ยๆกบัยา่น

สยามของบา้นเรานั่นเอง รวมถึงอาหารสตรีทฟดูส ์ก็รวมตวัอยู่ที่นี่เช่นกนั และท่านสามารถเดินเล่นอิสระ ฟรีไทม ์ไม่จ ากดัเวลา 

เพราะสามารถเดินกลบัโรงแรมที่พกัไดเ้องเลย สะดวกสบายมากๆ 

อิสระ: อาหารกลางวนั  / อาหารเย็น 

ทีพ่กั โรงแรม Travelodge Myeongdong Euljiro  หรือเทยีบเท่า 

 

 

อาหารเชา้ : รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

 เดินทางสู่  ช็อปป้ิง เซ็นเตอร ์   พาท่านซือ้ ของฝาก เครื่องส าอางคเ์กาหลี เช่น Pinekiss 

Celling App สมนุไพรต่างๆ โสมเกาหลี น า้มนัสนเขม็แดง ฮอ้ตเกน้าม ูของขึน้ชื่อประจ า

ประเทศเกาหลี ภายในจะมีสินคา้ใหเ้ลือกหลายหลาก ขนมชอ้คโกแลต สาหรา่ยรสชาตติ่างๆ 

วุน้เสน้ เครื่องปรุงอาหารเกาหลี เครื่องครวัเกาหลี ตุ๊กตา ของที่ระลกึ ราคาถกูพรอ้มบรกิารแพ

คลงั 

พาท่านชอ้ปป้ีงสินคา้ปลอดภาษี ที่หา้ง Lotte Duty Free ที่นี่มีสนิคา้ใหท้า่นเลือกชอ้ป

มากมาย ไมว่่าจะเครื่องส าอางคเ์กาหลี หรือต่างประเทศ เช่น Sulwhasoo Whoo Innisfree 

3CE Lancome Dior Estee น า้หอมนบัรอ้ยๆยี่หอ้ กระเป๋า แฟชั่นเกาหลี MCM 

StreghtAngel แว่นตาเกาหลี Gentle Monster นาฬิกาแบรนดเ์นมตา่งๆ TAG Rolex และ

สินคา้แบรนดเ์นม Chanel Louis Vitton Gucci Balenciaga ราคาถกูๆอกีมากมาย 

 

น าทกุท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด (Hongdae) เป็นแหล่งรวมวยัรุน่ เพราะอยู่

ใกลม้หาวิทยาลยัฮงอิก (Hongik University) รา้นคา้ในย่านนีก้จ็ะออกแนว

วยัรุน่ ราคาไม่แพง จ าพวกเครื่องส าอางแบรนดช์ัน้น าของเกาหลี เช่น Etude, 

Nature Republic, It’s’ Skin และเสือ้ผา้แฟชั่นสวยทนัสมยัใหช้อ้ปตลอดขา้ง

ทาง และยา่นนีย้งัมีอาหาร           อิสระ: อาหารกลางวนั   

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง     ร้านซื้อของฝากเกาหลี - LOTTE DUTY FREE  - ชอ็ปป้ิงย่านฮงแด - สนามบินสวุรรณภมิู 
 



 

น าท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

20.05 น. น าทา่นเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 7C2203   

00.00 น. ถงึสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

ข้อก าหนดและเงือ่นไข 

1. การส ารองทีน่ั่ง 

• แพคเกจนีส้ามารถออกเดินทางตัง้ 6 ท่านขึน้ไป 

• การลงทะเบยีน K-ETA ผูเ้ดินทางสามารถท าไดเ้อง หรือใหท้างบรษิัทด าเนินการใหค้ดิคา่บรกิารรวมค่าสมคัร 500 บาท
(กรณีจองทวัรก์บัเราเท่านัน้) 

  
การช าระเงนิ : 

• ช าระมดัจ า 50% และช าระส่วนที่เหลือก่อนเดินทางขัน้ต ่า 15 วนั 
• หากท่านใหบ้รษิัททะเบียนK-ETA ให ้กรุณาจองล่วงหนา้ขัน้ต ่า15วนั และตอ้งมดัจ า 50%  (ผลอนุมัติ ช าระส่วนที่

เหลือก่อนเดินทาง 15วนั หรือช าระทันท ี/ ผลไม่อนุมตัิ คืนมดัจ าและหกัค่าลงทะเบียน(500บาท) +คา่
ด าเนินการ (1,000บาท) **** กรณีลกูคา้จองกระชัน้ชิด (7-10วนั) บรษิัทจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเพื่อป้องกนัท่ีนั่งหลดุ ถา้ผล
K-ETAไม่อนมุตัิ คืนมดัจ าและหกัค่าลงทะเบียน(500บาท)+คา่จองตั๋ว(5,000บาท) 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง (4 วนั 2 คืน) ราคาโปรโมชัน่ ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

มถิุนายน : 23-26  / 29 – 2 ก.ค.  15,999 18,999 

5,000.- 

มถิุนายน : 30 – 3 ก.ค. 

กรกฎาคม : 6-9  
16,999 19,999 

กรกฎาคม : 7-10  17,999 20,999 

กรกฎาคม : 13-16 / 14-17 19,999 22,999 

ทารก (อายไุม่เกิน 2 ปี) = 6,000.-       
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครื่องบิน =6,000.- 



• หากจองทวัรก์่อนเดินทางนอ้ยกวา่ 7วนั ช าระเต็มเท่านัน้ 
• กรณีมดัจ า และไม่ช าระส่วนท่ีเหลือถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนเงินไดท้กุกรณี 

การบริการตามนโยบายควบคมุโรคทีบ่ริษทัจัดการให้ : 
• ลงทะเบียน K-ETA เราเป็นตวัแทนลงทะเบียนตามขอ้มลูที่ท่านใหม้า หากไม่ผ่านหรือไม่ไดร้บัการอนมุตัิ ไม่สามารถ

เรียกรอ้งคืนเงินและค่าบรกิารได ้หรือหากท่านเขา้เกาหลีแลว้ ไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ก็ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนเงิน
ไดเ้ช่นกนั ***คา่สมคัรและบรกิาร 1,500 บาท 

• การลงทะเบยีน Q-Code ยกเวน้การกกัตวั ท่านตอ้งแสดงเอกสารภาษาองักฤษที่เชื่อถือได ้เช่น วคัซีนพาสปอรต์ และ
ไดร้บัวคัซีนขัน้ต ่าเข็ม2 ไมเ่กิน 180วนั (ยกเวน้ Johnson เข็ม1ไม่เกิน 180วนั) หากเป็นเข็มบสูเตอร ์ตอ้งก่อนเดินทาง 14
วนั ***ไม่มคี่าใชจ้่าย 

• การลงทะเบยีนตรวจ Covid RT-PCR ที่สนามบินอินชอน ***ทา่นตอ้งช าระเองตอนตรวจ ราคา 80,000-120,000 วอน 
• การลงทะเบยีน Thailand Pass เพื่อกลบัเขา้ประเทศไทย ท่านตอ้งมีเอกสารรบัรองการฉีดวคัซีน 

หมายเหตุ : 
• ท่านตอ้งยื่นผลตรวจโควิด RT-PCR ก่อนขึน้เครื่อง 48ชั่วโมง กรณีผลเป็นบวก หรือติดโควิด สามารถยา้ยวนัเดินทาง

เฉพาะท่านท่ีติดโควดิมเีอกสารจากทางโรงพยาบาล หกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ หรือหากยกเลิกสามารถรีฟันคืนไดเ้ฉพาะคา่
ตั๋วตามกฏสายการบินเท่านัน้ 

• ท่านอื่นในคณะหากตอ้งการยกเลิก หรือยา้ยวนัจะตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยตามเงื่อนไขปกติ 
• ราคานีส้  าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ หากเป็นตา่งชาตมิีคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 3,000 บาท และตอ้งท าตามเงื่อนไขการเขา้

ประเทศเกาหลีใต ้
2. การยกเลกิการเดินทาง 

• ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้100% ของยอดที่ช าระแลว้ 
• ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้50% ของยอดที่ช าระแลว้ 
• ยกเลิกการจองนอ้ยกวา่ 15 วนั กอ่นวนัเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได ้
• ยกเลิกจากเหตสุดุวิสยั เช่น ภยัธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ต่หกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ ๆ 
• ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเวน้ทต์่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ไดท้กุกรณี 
• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปล่ียนชื่อ/Refund ไดท้กุกรณี  

ราคานีร้วม 

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบัพรอ้มคณะ (สายการบิน LOW COST) 

• ค่าภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี 

• ค่าอาหารมือ้เชา้ที่โรงแรม และ หมยู่างเกาหลี ท่ีรา้น Myeong Ryun Jinsagalbi (หรือเทียบเท่า) 

• ค่า Ticket Seoul City Self Tour  (วนัเดินทางอิสระ / เดินทางนอกเหนือจากโปรแกรมทวัร)์ 

• ค่าที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคนืตามระบใุนโปรแกรม (1หอ้งพกั2-3ทา่น) TRAVEL LODGE หรือเทียบเทา่ 

• ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

• ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก. /1ชิน้  (**ขากลบั 20 กก./1 ชิน้ เท่านัน้**) 



• ค่าหวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัรไ์ม่บินขึน้ไป
พรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 

• ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดินทาง (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
ราคานีไ้ม่รวม 

• ค่าลงทะเบียน K-ETA   

• ค่าตรวจ PCR ที่สนามบินอินชอน และที่อื่นๆ (ทกุที่ หากม)ี 

• ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 1,200 บาท หรอื 40,000 วอน ต่อทา่นตลอดทรปิ 

• ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว (ผูเ้ดินทางตอ้งยื่นดว้ยตนเองเท่านัน้) 

• ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกนิก าหนด 

• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, คา่มินิบารโ์รงแรม, คา่ซกัรดี, ค่าอาหารและเครื่องดืม่นอกเหนือรายการทวัร ์

• ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 

• ค่าปรบั หรือค่าธรรมเนียมหากไมส่ามารถผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

• กรณีท่านติดโควิทท่ีเกาหลีตอ้งเสียค่าใชจ้่ายส่วนตวัดว้ยตวัเอง 
1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

• หากผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี 
• หากผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บรษิัทไมม่ีอ  านาจใดๆ หรือส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ผูเ้ดินทางตอ้งจดัการ

เอกสารส่วนตวั เที่ยวบิน และคา่ใชจ้า่ยต่างๆที่เกดิขึน้เองทัง้หมด 
หากท่านถูกเจ้าหน้าทีต่ม.เกาหลี กกัตวัไม่ใหเ้ดนิทางเข้าประเทศ  

ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตวักลับประเทศไทยลกูค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทัง้หมด 
 
2. หมายเหต ุ
กรุณาอ่านและท าความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนท าการจองทุกคร้ัง 

1. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถ
เดินทางได ้อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทและไม่สามารถ Refund ค่าทวัรไ์ด)้ 

2. บรษิัทมีสิทธ์ิในการ ปรบัเปล่ียนเท่ียวบิน เสน้ทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว ไดต้ามความเหมาะสม 
โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

3. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอย่าง ทางบรษิัทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 
เดินทางแลว้ 

5. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอบุตัิเหตทุี่เกิดจาก ความ
ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเองี 



6. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไม่วา่จากเหตใุดๆ ไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงวนั/ชื่อ หรือยกเลิกคนืเงินได ้

7. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล ภยัธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง 
หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

8. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัท หากไม่มั่นใจ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนเพื่อ
ยืนยนัเวลา และการเปล่ียนแปลงจากเหตสุดุวิสยัดงัขอ้ดา้นบน ก็อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ เช่นกนั ไม่
สามารถน ามาเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

9. ขอสงวนสิทธ์ิหอ้งพกัส าหรบัผูท่ี้ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธ์ิแทนไดท้กุกรณี 
10. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึง่บรษิทัไม่สามารถการนัตี ท าไดเ้พียงรีเควสใหไ้ดเ้ท่านัน้ ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัการให ้
11. มคัคเุทศก ์พนกังาน หวัหนา้ทวัร ์ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษิัททัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ  านาจของบรษิัทฯก ากบัเทา่นัน้ 
12. ทางคณะทวัรไ์ม่มีอ  านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมือง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางจากสนามบินหลงั

เวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไมม่าแสดงตนถือวา่สละสิทธ์ิในการรว่มเดินทาง หากทา่นล่าชา้ในการผ่าน
ด่านตรวจคนเขา้เมือง ตอ้งรบัผิดชอบการเดินทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรือ
รีฟันค่าทวัร/์คา่อาหารท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มกบัทางทวัรท์กุกรณี 

13. หากท่านมีความประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์่องเที่ยว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทต่อวนั เพื่อรกัษา
ตั๋วขากลบั มิเช่นนัน้ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางทนัที และไม่สามารถเรียกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

14. ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามที่โปรแกรมก าหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพื่อ
ความเป็นระบบ และถกูตอ้งตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ทา่นไดซ้ือ้มา 

15. ถา้ลกูคา้ตดิโควิทท่ีเกาหลี จะไมส่ามารถรีฟันค่าทวัรไ์ดท้กุกรณี (และท่านตอ้งช าระค่ากกัตวั/ค่าโรงพยาบาลเองทัง้หมด) 
 

เมื่อท่านตกลงจองช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยินยอม 
และยอมรับในข้อก าหนด เงือ่นไข และข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 


