
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 5 วนั 3 คืน 

DAY 2 : หมู่บา้นพาจโูพรวองซ ์– พระราชวงัเคียงบกกงุ - คลองชองกเยชอน-ตลาดควงั-จงั  

DAY 3 :เท่ียวกรงุโซลอิสระด้วยตวัเอง  

DAY 4 :เท่ียวกรงุโซลอิสระด้วยตวัเอง  

DAY 5 : ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง- LOTTE DUTY FREE - ย่านฮงแด  - SHOPPING KOREA  CENTER  

  
 



 
 

21.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ 

ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบิน สายการบิน JEJU AIR (7C) หนา้
เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน …. ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข ......  โดยมีเจา้หนา้ที่จาก  
บรษิัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร      
**สายการบิน JEJU AIR หรอืเทียบเท่า  น า้หนกักระเป๋า 15 กก./ท่าน/1ชิน้** 

01.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต ้โดยเที่ยวบินที่ 7C2202/7C2204 

(ขอสงวนสิทธ์ิสามารถเปลี่ยนแปลง ไฟลท์บิน  เสน้ทางบิน สายการบินไดต้ามความเหมาะสมในระดบัเทียบเท่า ) 

 

 

 

 

08.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน เป็นสนามบินที่ทนัสมยั สะอาด 

ปลอดภยั และไดร้บัมาตรฐานระดบัโลก ท่านจะตอ้งผ่านดา่นควบคมุโรค และด่านตรวจ

คนเขา้เมือง หลงัจากนัน้ออกมาพบกบัมคัคเุทศกน์ าเที่ยวยงัจดุนดัพบ เพื่อออกเดินทาง

ท่องเที่ยว(เวลาทอ้งถ่ินเรว็กวา่ไทย 2 ช.ม.) 

 

 พาทกุท่านเดินทางไป หมู่บา้นพาจโูพรวองซ ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่

เหมาะส าหรบันกัท่องเที่ยวที่รกัการถ่ายรูปเป็นอย่างยิง รบัรองวา่ท่าน

จะตอ้งประทบัใจ และไดภ้าพสวยๆกลบับา้นติดไมต้ิดมือไปคนละไม่

นอ้ยทีเดียว นกัท่องเที่ยวจะไดส้มัผสักบับรรยากาศสไตลฝ์รั่งเศส ท า

ใหเ้ป็นที่มาของชื่อหมู่บา้นที่คนเรยีกกนั เรียกไดว้า่มาเที่ยวเกาหลี และ

ยงัไดบ้รรยากาศแบบยโุรปดว้ย ภายในหมู่บา้นถกูเติมแต่งความสดใส

ไวอ้ย่างงดงาม บา้นเรอืนที่ถกูระบายสีสนัตา่งๆ มองดหูวานๆ ใหส้ีสด 

เหมือนลกูกวาดหลากสี จึงท าใหห้มู่บา้นนีถ้กูเรยีกอีกช่ือหนึ่งวา่ 

หมู่บา้นสีลกูกวาด บางที่ก็เรยีกวา่ หมูบ้า้นฝรั่งเศส นัน้เอง ดา้นในมีรา้นคา้ที่จดัรา้นน่ารกัๆ กุ๊กกิ๊กๆ สมกบัเป็นเกาหลี ทัง้รา้น

ขายเบเกอรี่ กิฟ๊ชอ้ป รา้นขายเครื่องครวั รา้นขายตน้ไมแ้ละดอกไม ้รา้นขายไอศกรีม ใหน้กัท่องเที่ยวไดท้ัง้ชอ้ป ทัง้ชิม ทัง้แชะ จึง

เป็นแหลง่ดงึดดูนกัท่องเที่ยวอีกทีหนึ่งของเกาหลีใตเ้ลยทีเดียว 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      สนามบินอินชอน - หมู่บา้นพาจโูพรวองซ ์–  
                                                พระราชวงัเคียงบกกงุ - คลองชองกเยชอน-ตลาดควงั-จงั 

 



 

 อาหารกลางวนั :พาท่านรบัประทานอาหารกลางวนัเมนหูมยู่างเกาหลี ที่รา้น Myeong 

Ryun Jinsagalbi เป็นรา้นที่โดง่ดงัระดบัต านาน มีเฟรนไชส ์หมคูลับี หมกัซอส อรอ่ย 

รสชาติกลมกล่อม พรอ้มเครื่องเคียง กิมจิ ผกัสด เติมไม่อัน้ อิ่มจใุจแน่นอน 

 

 พาทกุท่านเที่ยวชมพระราชวังเคียงบกกุง พระราชวงัหลกัแห่งแรกของราชวงศโ์ชซอน 

ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของภเูขาบกุฮนัซาน ในกรุงโซล ปัจจบุนักลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

สามารถเขา้ไปถ่ายรูปชมความงดงาม ศกึษาประวตัิศาสตร ์ทัง้คนเกาหลี และตา่งชาติ 

นิยมใส่ชดุฮนับกและเขา้ไปเดินชม ต าหนกัต่างๆ พรอ้มกบัถ่ายรูปใหเ้ขา้กบับรรยากาศ

ดา้นในอีกดว้ย 

พาท่านเดินเลน่ "คลองชองกเยชอน" ห่างจากโรงแรมที่พกั 200 เมตร เป็นคลองที่มีมา

ตัง้แตส่มยัโบราณตัง้แตย่คุของราชวงศโ์ชชอน มีอายมุากกวา่ 600 ปี ความยาว

ประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล เดิมที่นัน้น า้ในคลองจะคลา้ยกบัคลอง

แสนแสบที่บา้นเรา คือมีน า้เสียและขยะถกูทิง้ลงคลองจากบา้นเรือนและชมุชนที่มา

อาศยัอยู่รมิคลอง ไดร้บัการบรูณะขึน้ใหม่ในปี 2003 ภายใตโ้ครงการพฒันาและบรูณะ

คลองชองกเยชอนใหมี้ภมูิทศันท์ี่สวยงาม โดยมีการรือ้ทางยกระดบัออก และเวนคืน

ที่ดินแหลง่ชมุชนที่อยู่ติดกบัคลองแห่งนี ้จนท าใหก้ลายเป็นคลองที่มีภมูิทศันร์อบๆที่รม่รื่นและสวยงาม น า้ที่เคยเน่าเสียก็กลบัมา

ในสะอาด กลายเป็นแหลง่เดินเล่นพกัผ่อนหย่อนใจ คนเกาหลีนิยมมาออกก าลงักาย ป่ันจกัรยาน และเดินเล่นเลียบคลองเป็น

ประจ า 

 พาท่านมาเดินจากโรงแรมเลียบคลองชองกเยชอน ประมาณ5-10นาที ไป            

ตลาด "ควังจัง" ที่รวมอาหารสไตลท์อ้งถ่ินของคนเกาหลีเอาไว ้ท่านจะไดส้มัผสั

บรรยากาศวฒันธรรมการรบัประทานอาหารฉบบัคนเกาหลีที่แทจ้รงิ มีอาหารใหเ้ลือก

มากมาย แปง้ทอดพินแดต๊อก ต๊อกบกกี ซุนแด ขาหม ูคิมบบั ตั๊กพลั จบัเช น า้ขา้วเย็นๆ 

นั่งทานแบบโลคอล และราคาย่อมเยาวม์ากๆ 

อิสระอาหารเย็น ถึงเวลาที่รอคอยส าหรบัท่านที่ตอ้งการความแปลกใหม่ หรอืรบัประทานเมนเูกาหลีที่ไม่มีบรกิารในทวัร ์แตเ่ป็นเมนู

ที่อยากทานมาก ท่านจะไดส้มัผสัประสบการณใ์หม่ๆ ไม่วา่จะเป็นวฒันธรรมเรื่องอาหาร การสั่งอาหาร และอื่นๆที่น่าตื่นหตูื่นตา 

ทีพั่ก โรงแรม Holiday INN Express Seoul Hongdae หรือเทยีบเทา่ 

 

 

 



 

อาหารเชา้ : รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

เทีย่วกรุงโซลอิสระด้วยตัวเอง (เตม็วัน) 

กรุงโซลคือเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต ้ที่เป็นศนูยร์วมแฟชั่น ความความทนัสมยั และกลิ่นอายจากซีรยีเ์กาหลีที่หลายๆคน

ใฝ่ฝันตอ้งมาเยือนสกัครัง้ วนันีจ้งึเป็นโอกาสที่ท่านจะไดท้่องเที่ยวในแบบแผนที่ท่านตอ้งการจรงิๆใชเ้วลากบัสิ่งที่ท่านช่ืนชอบได้

อย่างเต็มที่ เราขอแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่น่าไป เช่น หมู่บา้นบกุชอน  นิยมใส่ชดุฮนับกมาเดินเลน่ถ่ายรูปกนั รา้นเช่าชดุ

ก็มีใหท้่านเลือกมากมาย หรอืท่านจะหาแหลง่รบัประทานของอรอ่ยแนว Street Food แท้ๆ ตอ้งไปตลาด Gwangjang Market 

หรอืเนน้ชอ้ปปิ้งก็ไปย่านเมียงดง ทงแดมนุ แตถ่า้จะไปแนวโรแมนติกคลอ้งกญุแจคูร่กั ก็แนะน าไปเที่ยว Namsan Tower  

หมายเหตุ : ควรวางแผนการทอ่งเทีย่ว และเตรียมตัวล่วงหน้า  

 

สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะน า 

 

 

 

 

 

 

Gwanghwamun (จตรุสัควงัฮวามนุ)                                                                                   วดัพงอนึซา 

 

 

 

 

 

 

                 โซลทาวเวอร ์                                                                                      หมู่บา้นวฒันธรรมนมัซานฮนัอก                        

อิสระ: อาหารกลางวัน  / อาหารเยน็ 

ทีพั่ก โรงแรม Holiday INN Express Seoul Hongdae หรือเทยีบเทา่ 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง    เท่ียวกรงุโซลอิสระด้วยตวัเอง 
 



 

 

อาหารเชา้ : รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

เทีย่วกรุงโซลอิสระด้วยตัวเอง (เตม็วัน) 

กรุงโซลคือเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต ้ที่เป็นศนูยร์วมแฟชั่น ความความทนัสมยั และกลิ่นอายจากซีรยีเ์กาหลีที่หลายๆคน

ใฝ่ฝันตอ้งมาเยือนสกัครัง้ วนันีจ้งึเป็นโอกาสที่ท่านจะไดท้่องเที่ยวในแบบแผนที่ท่านตอ้งการจรงิๆใชเ้วลากบัสิ่งที่ท่านช่ืนชอบได้

อย่างเต็มที่ เราขอแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่น่าไป เช่น หมู่บา้นบกุชอน  นิยมใส่ชดุฮนับกมาเดินเลน่ถ่ายรูปกนั รา้นเช่าชดุ

ก็มีใหท้่านเลือกมากมาย หรอืท่านจะหาแหลง่รบัประทานของอรอ่ยแนว Street Food แท้ๆ ตอ้งไปตลาด Gwangjang Market 

หรอืเนน้ชอ้ปปิ้งก็ไปย่านเมียงดง ทงแดมนุ แตถ่า้จะไปแนวโรแมนติกคลอ้งกญุแจคูร่กั ก็แนะน าไปเที่ยว Namsan Tower  

หมายเหต ุ: ควรวางแผนการท่องเที่ยว และเตรยีมตวัลว่งหนา้ 

สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะน า 

 

           หอ้งสมดุ Starfield Library                                               สวนสนกุล็อตเตเ้วิลด ์

 

 

 

 

 

 

           ล็อตเต ้โซล สกาย ทาวเวอร ์     สวนลอยฟ้า Seoullo 7017 

อิสระ: อาหารกลางวัน  / อาหารเยน็ 

ทีพั่ก โรงแรม Holiday INN Express Seoul Hongdae หรือเทยีบเทา่ 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      เท่ียวกรงุโซลอิสระด้วยตวัเอง  
 



อาหารเชา้ : รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

 จากนัน้พาท่านไปรูจ้กักบั สมนุไพรที่มีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีใต ้Red Pine Oil หรือ 

น า้มันสนเข็มแดง ตามต าหรบัยาโบราณสมยัราชวงศโ์ชซอน ที่ถกูบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษร ปัจจบุนัไดน้ ามาสกดัดว้ยวิธีที่ทนัสมยัดงึสรรพคณุที่ดีที่สดุออกมาในรูปแบบที่ทานไดง้่าย 

และบ ารุงสขุภาพไดด้ีที่สดุ น า้มนัสนเข็มแดงมีสรรพคณุช่วยในการท าความสะอาดระบบหลอด

เลือด เคลียรห์ลอดเลือดที่อดุตนั ลดคลอเลสเตอรอล ความดนั เบาหวาน ปอ้งกนัเสน้เลือด ตีบ 

แตก ตนั อีกทัง้ยงัช่วยใหก้ารผ่อนคลาย หลบัสนิทมากขึน้ ผิวพรรณดมีูสขุภาพดี รบัประทาน

เป็นประจ า รา่งกายแข็งแรงขึน้ตามล าดบั 

 พาท่านชอ้ปป้ีงสินคา้ปลอดภาษี ที่หา้ง Lotte Duty Free ที่น่ีมีสินคา้ใหท้่านเลือกชอ้ป

มากมาย ไม่วา่จะเครื่องส าอางคเ์กาหลี หรอืตา่งประเทศ เช่น Sulwhasoo Whoo 

Innisfree 3CE Lancome Dior Estee น า้หอมนบัรอ้ยๆย่ีหอ้ กระเป๋า แฟชั่นเกาหลี 

MCM StreghtAngel แวน่ตาเกาหลี Gentle Monster นาฬิกาแบรนดเ์นมต่างๆ TAG 

Rolex และสินคา้แบรนดเ์นม Chanel Louis Vitton Gucci Balenciaga ราคาถกูๆอีกมากมาย 

น าทกุท่านเดินทางสู ่ย่านฮงแด (Hongdae) เป็นแหลง่รวมวยัรุน่ เพราะอยู่ใกล้

มหาวิทยาลยัฮงอิก (Hongik University) รา้นคา้ในย่านนีก็้จะออกแนววยัรุน่ ราคาไม่

แพง จ าพวกเครื่องส าอางแบรนดช์ัน้น าของเกาหลี เช่น Etude, Nature Republic, 

It’s’ Skin และเสือ้ผา้แฟชั่นสวยทนัสมยัใหช้อ้ปตลอดขา้งทาง และย่านนีย้งัมีอาหาร            

อิสระ: อาหารกลางวัน   

เดินทางสู่  ช็อปป้ิง เซ็นเตอร ์   สมนุไพรขึน้ช่ือของประเทศเกาหลี โสม ฮอ้ตเกน้าม ูชดุ

เครื่องนอนอนัดบั1 sesa living ของฝาก ของที่ระลกึ 

 

 

 น าท่านเดินทางสู ่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

20.05 น. น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 7C2201  /7C2203 

00.00 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

************************************************ 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง     ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง- LOTTE DUTY FREE  - ร้านซ้ือขนม ของฝาก - ย่านฮงแด 
 



 

 

ข้อก าหนดและเงื่อนไข 

1. การส ารองท่ีนัง่ 

• แพคเกจนี้สามารถออกเดนิทางตัง้ 10 ท่านขึน้ไป 

• การลงทะเบยีน K-ETA ผูเ้ดนิทางสามารถท าไดเ้อง หรอืใหท้างบรษิทัด าเนินการใหค้ดิคา่บรกิารรวมคา่สมคัร 500 บาท         
(กรณีจองทวัรก์บัเราเท่านัน้) 

การช าระเงิน : 

• ช าระมดัจ า 50% และช าระสว่นทีเ่หลอืก่อนเดนิทางขัน้ต ่า 30 วนั 

• หากท่านใหบ้รษิทัลงทะเบยีนK-ETA ให ้กรุณาจองล่วงหน้าขัน้ต ่า15วนั และตอ้งมดัจ า 50%  (ผลอนุมตั ิช าระสว่นทีเ่หลอืก่อน
เดนิทาง 30วนั หรอืช าระทนัท ี/ ผลไมอ่นุมตั ิคนืมดัจ าและหกัคา่ลงทะเบยีน(500บาท) +คา่ด าเนินการ (1000บาท) **** กรณีลูกคา้
จองกระชัน้ชดิ (7-10วนั) บรษิทัจ าเป็นตอ้งออกตัว๋เพือ่ป้องกนัทีน่ัง่หลุด ถา้ผลK-ETAไมอ่นุมตั ิคนืมดัจ าและหกัคา่ลงทะเบยีน
(500บาท)+คา่จองตัว๋(5000บาท) 

• จองทวัรก์่อนเดนิทางน้อยกวา่ 7วนั ช าระเตม็เท่านัน้ 

• กรณีมดัจ า และไมช่ าระสว่นทีเ่หลอืถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืเงนิไดทุ้กกรณี 

 

 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ราคาโปรโมชัน่ ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

สงิหาคม :21-25  ,22-26 ,28-1 ก.ย. ,29-2 ก.ย. 

กนัยายน : 4-8 ,5-9 ,11-15 ,12-16 18-22 ,19-23 ,25-29 ,26-30 
16,999 19,999 

6,000.- 

สงิหาคม :23-27 ,27-31 ,30-3 ก.ย. 

กนัยายน : 3-7 ,6-10 ,10-14 ,13-17 ,17-21 ,20-24 ,24-28 ,27-1ต.ค. 
17,499 20,499 

สงิหาคม : 24-28 ,25-29 ,26-30  ,31-4ก.ย. 

กนัยายน : 1-5 ,2-6 ,7-11 ,8-12 ,9-13 ,14-18 ,15-19 ,16-20 ,21-25 

22-26 ,23-27 ,28-2ต.ค. ,29-3ต.ค. ,30-4ต.ค. , 

17,999 20,999 

ทารก (อายไุม่เกิน 2 ปี) = 6,000.-       
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน =7,000.- 



การบริการตามนโยบายควบคมุโรคท่ีบริษทัจดัการให้ : 

• ลงทะเบยีน K-ETA เราเป็นตวัแทนลงทะเบยีนตามขอ้มลูทีท่่านใหม้า หากไมผ่า่นหรอืไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิไมส่ามารถเรยีกรอ้ง
คนืเงนิและคา่บรกิารได ้หรอืหากท่านเขา้เกาหลแีลว้ ไมผ่า่นด่านตรวจคนเขา้เมอืง กไ็มส่ามารถเรยีกรอ้งคนืเงนิไดเ้ชน่กนั ***คา่
สมคัรและบรกิาร 1,500 บาท 

• การลงทะเบยีน Q-Code ยกเวน้การกกัตวั ท่านตอ้งแสดงเอกสารการตรวจ ATK ก่อนเดนิทาง 24ชัว่โมง 

• Covid RT-PCR ทีส่นามบนิอนิชอน ***ท่านตอ้งช าระคา่ตรวจเอง ราคา 80,000วอน 

หมายเหตุ : 

• ท่านตอ้งยื่นผลตรวจโควดิ ATK ก่อนขึน้เครือ่ง 24ชัว่โมง กรณีผลเป็นบวก หรอืตดิโควดิ จะตอ้งยดึตามเงือ่นไขของสายการบนิ
ในชว่งเวลานัน้ 

• ท่านอื่นในคณะหากตอ้งการยกเลกิ หรอืยา้ยวนัจะตอ้งมคีา่ใชจ้่ายตามเงือ่นไขปกต ิ

• ราคานี้ส าหรบัพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ หากเป็นต่างชาตมิคีา่ใชจ้่ายเพิม่ 3000 บาท และตอ้งท าตามเงือ่นไขการเขา้ประเทศ
เกาหลใีต ้

การยกเลิกการเดินทาง 

• ยกเลกิการจองไมน้่อยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง Refund ได ้100% ของยอดทีช่ าระแลว้ 

• ยกเลกิการจองไมน้่อยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง Refund ได ้50% ของยอดทีช่ าระแลว้ 

• ยกเลกิการจองน้อยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง ไมส่ามารถ Refund ได ้

• ยกเลกิจากเหตุสุดวสิยั เชน่ ภยัธรรมชาต ิโรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ต่หกัคา่ใชจ้่ายตามจรงิ ๆ 

• ราคาโปรโมชัน่/แคมเปญ/อเีวน้ทต์่างๆ ไมส่ามารถยกเลกิ/Refund ไดทุ้กกรณี 

• ชว่งเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลกิ/เปลีย่นชือ่/Refund ไดทุ้กกรณี 
** กรณีตดิโควดิก่อนเดนิทางไมส่ามารถ ไมส่ามารถยกเลกิ/Refund ไดทุ้กกรณี** 

ราคาน้ีรวม 

• คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบัพรอ้มคณะ(Jeju Air หรอืเทยีบเท่า) 

• คา่ภาษสีนามบนิ ทุกแหง่ทีม่ ี

• คา่อาหารมือ้เชา้ทีโ่รงแรม 

• คา่ทีพ่กัระดบัมาตรฐาน จ านวนคนืตามระบุในโปรแกรม (1หอ้งพกั2-3ท่าน)  

• คา่รถรบั-ส่ง ตามรายการ 

• คา่น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ ขาไป-กลบั 15กก/1ชิน้/1ท่าน 

• คา่หวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้ม  
กรุ๊ปทวัร)์ 

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

 



ราคาน้ีไม่รวม 

• คา่ลงทะเบยีน K-ETA 

• คา่ตรวจ PCR ทีส่นามบนิอนิชอน และทีอ่ื่นๆ(หากใช)้ 

• คา่ธรรมเนียมทปิคนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 1,500 บาท หรอื 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

• คา่วซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว (ผูเ้ดนิทางตอ้งยืน่ดว้ยตนเองเท่านัน้) 

• คา่น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิก าหนด 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนงัสอืเดนิทาง, คา่มนิิบารโ์รงแรม, คา่ซกัรดี, คา่อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการทวัร์ 

• คา่รถ คา่เดนินอกเหนือเสน้ทาง  

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

• คา่ปรบั หรอืคา่ธรรมเนียมหากไมส่ามารถผา่นด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

• กรณีท่านตดิโควดิทีเ่กาหลตีอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายคา่กกัตวัดว้ยตวัเอง 7วนั 
 
1. การผา่นด่านตรวจคนเข้าเมือง 

• หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหล ีไมส่ามารถ Refund ไดทุ้กกรณี 

• หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลใีต ้บรษิทัไมม่อี านาจใดๆ หรอืส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ ผูเ้ดนิทางตอ้ง
จดัการเอกสารส่วนตวั เทีย่วบนิ และคา่ใชจ้่ายต่างๆทีเ่กดิขึน้เองทัง้หมด 

 
2. หมายเหตุ 
กรุณาอ่านและท าความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นล่างโดยละเอยีดก่อนท าการจองทุกครัง้ 

1. หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่
สามารถเดนิทางได ้อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัและไมส่ามารถ Refund คา่ทวัรไ์ด)้ 

2. บรษิทัมสีทิธิใ์นการ ปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ เสน้ทางบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว ไดต้ามความ
เหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

3. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
4. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 
เดนิทางแลว้ 

5. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก 
ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

6. ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไมว่า่จากเหตุใดๆ ไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลงวนั/ชือ่ หรอืยกเลกิคนืเงนิได้ 

7. ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิและโรคระบาด หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้
เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 



8. คา่เดนิทางภายในประเทศไทย อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั การเปลีย่นแปลงจากเหตุสุดวสิยัดงัขอ้
ดา้นบน กอ็ยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ เชน่กนั ไมส่ามารถน ามาเรยีกรอ้งคนืไดทุ้กกรณี 

9. ขอสงวนสทิธิห์อ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ไมส่ามารถ Refund หรอืใหผู้อ้ื่นใชส้ทิธิแ์ทนไดทุ้กกรณี 
10. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึง่บรษิทัไมส่ามารถการนัต ีท าไดเ้พยีงรเีควสใหไ้ดเ้ท่านัน้ 

ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัการให ้
11. มคัคุเทศก ์พนกังาน หวัหน้าทวัร ์ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผู้

มอี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้ 
12. ทางคณะทวัรไ์ม่มอี านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมอืง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางจากสนามบนิหลงั

เวลาเครือ่งลงประมาณ 1 ชัว่โมง หากท่านไมม่าแสดงตนถอืวา่สละสทิธิใ์นการรว่มเดนิทาง หากท่านล่าชา้ในการผา่น
ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ตอ้งรบัผดิชอบการเดนิทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่ใชจ้่าย 
หรอืรฟัีนคา่ทวัร/์คา่อาหารทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มกบัทางทวัรท์ุกกรณี 

13. หากท่านมคีวามประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์่องเทีย่ว ตอ้งยนิยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทต่อวนั เพือ่
รกัษาตัว๋ขากลบั มเิชน่นัน้ถอืวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทางทนัท ีและไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืไดภ้ายหลงั 

14. ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ตอ้งยนิยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพือ่
ความเป็นระบบ และถูกตอ้งตามเงือ่นไขท่องเทีย่วทีท่่านไดซ้ื้อมา 

15. ถา้ลกูคา้ตดิโควทิทีเ่กาหล ีจะไมส่ามารถรฟัีนค่าทวัรไ์ดทุ้กกรณี (และท่านตอ้งช าระคา่กกัตวั/คา่โรงพยาบาลเอง
ทัง้หมด) 

เมือ่ทา่นตกลงจองช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้นิยอม 

และยอมรบัในขอ้ก าหนด เงือ่นไข และขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 


