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 เช็คอนิแลนดม์ารค์เกาหล ีโซลทาวเวอร ์

 ตามรอยซรียีเ์กาหลสีดุคลาสสคิ เกาะนาม ิ

 ตืน่ตากบัสวนสนกุกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ 

 เขา้ชมพระราชวงัหลกัแหง่แรกของราชวงศโ์ชซอน พระราชวงัเคยีงบกกงุ 

 ชอ้ปป้ิงยา่นฮงแดและยา่นเมยีงดง  แวะชมิรา้น Street Food แบบฟินๆ 

 

 

1.ราคาไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถทอ้งถิน่ ตามท าเนยีม ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ* 

(ยกเวน้เด็กต า่กวา่ 2 ขวบ) ท ัง้นี ้ขออนญุาตเก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีด่อนเมอืงในวนัเช็คอนิ 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

**ราคาเด็กต า่กวา่ 2 ขวบ (Infant) โปรสอบถามอกีคร ัง้** 

 

(ท ัง้นีท้า่นสามาร 

ถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามค 

วันเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(ไมม่รีาคาส าหรับเด็ก) 
พักเดีย่ว 

29 พฤษภาคม - 02 มถินุายน 2565 18,888 6,000 

05 - 09 มถินุายน 2565 16,888 6,000 

12 - 16 มถินุายน 2565 18,888 6,000 

19 - 23 มถินุายน 2565 18,888 6,000 

26 - 30 มถินุายน 2565 18,888 6,000 

03 - 07 กรกฎาคม 2565 18,888 6,000 

10 - 14 กรกฎาคม 2565                                                       

(วันอาสาฬหบชูา,วันเขา้พรรษา) 
20,888 6,000 

17 - 20 กรกฎาคม 2565 19,888 6,000 

24 - 28 กรกฎาคม 2565 19,888 6,000 

07 - 11 สงิหาคม 2565 19,888 6,000 

21 - 25 สงิหาคม 2565 19,888 6,000 

11 - 15 กนัยายน 2565 19,888 6,000 

25 - 29 กนัยายน 2565 19,888 6,000 

09 - 13 ตลุาคม 2565  19,888 6,000 

23 - 27 ตลุาคม 2565                                                          

(วันปิยมหาราช,วันหยดุชดเชย) 
20,888 6,000 



Page 3 of 15 

 

 

 

วนัแรก  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ

 

22.00 น.   พรอ้มกันที ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้

หมายเลข 5 เคานเ์ตอร ์K สายการบนิ ทเีวย ์ (TW) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการ

เดนิทางและน าท่านโหลดสัมภาระ (ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง เนื่องจากตอ้งเป็นไปตาม

ระบบของสายการบนิ กรณีตอ้งการจองทีน่ั่งจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ)  

 

วนัทีส่อง   ทา่อากาศยานนานาชาตอินิช็อน - โซลทาวเวอร ์- ยา่นฮงแด 

 

01.20 น. ออกเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตอินิช็อน ประเทศเกาหลีใต ้สายการบนิ ทเีวย ์ (TW) 

เทีย่วบนิที ่TW102 

08.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอินิช็อน ประเทศเกาหลใีต ้น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากร เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทีเ่กาหลเีร็วกว่าเมอืงไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่าน

เพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) เมือ่ผ่านเขา้ประเทศเกาหลใีตแ้ลว้ น าท่านตรวจโควดิแบบ RT-

PCR Test ตามนโยบาย และกฏระเบยีบการเขา้ประเทศเกาหล ีทีส่นามบนินานาชาตอินิช็อน จากนัน้น า

ท่านเชคอนิเขา้โรงแรมทีพ่ักเพือ่รอผลตรวจ ประมาณ 3-5 ชัว่โมง หากผลตรวจออกไม่พบเชือ้ จากนัน้

จงึน าท่านเดนิทางท่องเทีย่วไดต้ามปกต ิ(คา่ใชจ้า่ยในการตรวจโควดิ ประมาณ 80,000 วอน/

ทา่น ราคาตรวจ RT-PCR Test ไมร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร)์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  

น าทา่นเดนิทางสูแ่ลนดม์ารค์ของกรงุโซล โซลทาวเวอร ์Namsan Tower หรอื Seoul Tower  

- หอคอยทีอ่ยูบ่นยอดเขานัมซาน เป็นสญัลักษณ์ประจ าเมอืงหลวงของเกาหลใีต ้ผูค้นนยิมมาเดนิออก

ก าลังกาย เพราะเป็นทีท่ีร่ณรงคเ์รือ่งการลดควันพษิ จ ากัดการใชร้ถในการขึน้เขา รถโดยสารก็เป็น

พลังงานไฟฟ้า วัยรุน่ หนุ่มสาว และนักทอ่งเทีย่วนยิมมาคลอ้งกญุแจคูรั่กเป็นจ านวนมาก 
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น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นฮงแด (Hongdae)  

- เป็นแหลง่รวมวัยรุน่ เพราะอยูใ่กลม้หาวทิยาลัยฮงอกิ (Hongik University) รา้นคา้ในยา่นนี้ก็จะออก

แนววัยรุ่น ราคาไม่แพง จ าพวกเครื่องส าอางแบรนด์ชัน้น าของเกาหลี เช่น Etude, Nature 

Republic, It’s’ Skin และเสือ้ผา้แฟชัน่สวยทันสมยัใหช้อ้ปตลอดขา้งทาง และยา่นนีย้งัมอีาหาร 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (2)  

ทีพ่กั   Hotel Skypark หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่าม    สะพานแขวนมาจงัโฮซู - เกาะนาม ิ- สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

น าทา่นชม สะพานแขวนมาจงัโฮซู (Majang Lake Suspension Bridge)  

- สะพานแขวนแหง่นีเ้ป็นแลนดม์ารค์แห่งใหมข่องเมอืงพาจ ูทีเ่พิง่เปิดตัวไปเมือ่เดอืนมนีาคม 2018 ที่

ผ่านมา สะพานแขวนนี้ถอืว่ายาวทีส่ดุในเกาหลี ณ ปัจจุบันยาวถงึ 220 ม. ภายในทะเลสาบมพีืน้ที่

กวา่ 200,000 ตารางเมตร ของทะเลสาบมาจัง  

น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะนาม ิ(Nami Island)  

- ตัง้อยูใ่นเมอืงชนุชอน จังหวัดคังวอน ทีน่ีถ่อืเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและส าคัญของเกาหลใีต ้

เป็นเกาะกลางแมน่ ้าฮันทีม่ลีักษณะคลา้ยใบไมท้ีล่อยอยู่ในน ้า อกีทัง้ยังมทีวิทัศน์ทีส่วยงามไปดว้ย

ตน้เกาลัดและทวิสนทีเ่รยีงรายตลอดสองขา้งทาง ซึง่ในแตล่ะฤดูตน้ไมเ้หล่านี้ก็จะแปรเปลีย่นสภาพ

กลายเป็นความงามทีห่ลากหลาย จนท าใหเ้กาะแหง่นีถ้กูเลอืกใหเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าซรีสีช์ ือ่ดังอยา่ง

เรือ่ง Winter Love Song หรอื เพลงรักในสายลมหนาว พรอ้มเก็บภาพความ ประทับใจ ถ่ายรูป กับ

ดาราแสดงน า BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปั้นทีส่รา้งขึน้เพือ่ไวเ้ก็บเป็นภาพความ

ประทับใจ  จนท าใหก้ลายเป็นสถานทีเ่ทีย่วอนัโดง่ดังในปัจจบุนั 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  
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น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์(Everland Theme Park)  

- ถกูขนานนามวา่ ดสินยีแ์ลนดเ์กาหลเีป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมั

ซงุเป็นเจา้ของ ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาใหท้่านไดอ้สิระเทีย่วชมท่องไปกับโลกของสัตวป่์าซาฟาร ี

ชมไลเกอรแ์ฝดคู่แรกของโลกทีน่ี่ท่านจะพบเจา้ป่าสงิโตและเสอืสามารถอยูด่ว้ยกันไดอ้ยา่งเป็นสขุ 

ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกับคนขับรถไดเ้ป็นอยา่งด ีหรอืเขา้สู่ดนิแดนแห่งเทพนยิาย 

สวนสีฤ่ดู ซ ึง่จะปลูกดอกไมเ้ปลี่ยนไปตามฤดูกาล อกีทัง้ยังสามารถสนุกกับเครือ่งเล่นนานาชนิด 

อาทเิชน่ สเปซทัวรร์ถไฟเหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีันเต็มสวน 

(ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพอากาศ มนีาคม-เมษายน : สวนทวิลปิ / พฤษภาคม-มถิุนายน : สวนดอก

กุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรอืดอกกุหลาบ/ สงิหาคม-กันยายน : สวนดอกลลิลี่/ 

ตลุาคม-พฤศจกิายน : สวนดอกเบญจมาศ) ชมกจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ทีจ่ัดตามตารางประจ าวัน

ดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นไดทุ้กเครือ่งเล่นไมจ่ ากัดรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ช ้

อบป้ิงในรา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5)  

ทีพ่กั   Hotel Skypark หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่  พระราชวงัเคยีงบกกงุ - หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก - ศนูยโ์สม - ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบั - ศนูยเ์วช

ส าอาง - ดวิตีฟ้ร ี- ตลาดเมยีงดง  

 

เชา้  รบัประทานอาหาร  เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

 น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัเคยีงบกกงุ (Gyeongbokgung Palace)  

- พระราชวังหลักแห่งแรกของราชวงศโ์ชซอน ตัง้อยูท่างตอนเหนือของภเูขาบุกฮันซาน ในกรุงโซล 

ปัจจุบันกลายเป็นสถานทีท่่องเที่ยว สามารถเขา้ไปถ่ายรูปชมความงดงาม ศกึษาประวัตศิาสตร ์ทัง้

คนเกาหล ีและตา่งชาต ินยิมใสช่ดุฮนับกและเขา้ไปเดนิชม ต าหนักต่างๆ พรอ้มกับถ่ายรูปใหเ้ขา้กับ

บรรยากาศดา้นในอกีดว้ย 
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จากนัน้น าทา่นสู ่หมูบ่า้นบกุชอนฮนัอก (Bukchon Hanok Village) หมูบ่า้นนีม้บีา้นแบบดัง้เดมิซึง่

เรยีกว่า ฮันอก ตัง้เรยีงรายอยู่กว่ารอ้ยหลัง ใกล ้ๆ  กับหมู่บา้นยังเป็นทีต่ัง้ของสถานทีส่ าคัญทางประวัติ

ศาตรข์องเกาหลหีลายแหง่ เชน่ พระราชวังคยองบกกงุ พระราชวังชางด็อกกงุ และศาลเจา้จองมโย ทีน่ี่

ไม่ไดเ้ป็นเพยีงจุดท่องเทีย่วเท่านัน้แต่บา้นทีม่คีนอาศัยอยู่จรงิ นอกจากนี้ยังมรีา้นอาหาร รา้นชา และ

เกสตเ์ฮา้สอ์กีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทา่นชม ศนูยโ์สม (Ginseng)  

- ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ด ชมวงจร

ชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถูกกว่าไทยถงึ 2 เท่า เพือ่

น าไปบ ารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงั ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบั (Hokenamu)  

- ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน ้าทะเล 50-800 

เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง 

ไมถ่กูท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
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น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยเ์วชส าอาง (Cosmetic Shop)  

- ใหท้า่นเลอืกซือ้คอสเมตกิหลากยีห่อ้คุณภาพทีผู่ห้ญงิชาวเกาหลทีัง้สาววัยรุ่นไปจนกระทั่งสาวสวย

สูงวัยแลว้ ผูห้ญงิเกาหลีใหค้วามส าคัญกับเรื่องผวิหนา้ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผวิ

พืน้ฐาน Skin Care และเครือ่งส าอางผสมสมนุไพร 

จากนัน้น าทา่นแวะ ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free)  

- ชอ้ปป้ิงแหลง่ปลอดภาษี สนิคา้แบรนดเ์นม อาท ินาฬกิา,แวน่ตา,เครือ่งส าอาง,กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป

หรอืจะเป็นน ้าหอม เครือ่งส าอางแบรนดช์ัน้ดัง ตา่งๆ อาท ิSulwhasoo, DKNY, Shiseido, Dior 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชอ้ปป้ิงตลาดดังทีส่ดุของเกาหล ีตลาดเมยีงดง  

- หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านตอ้งการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร กา้วล ้าน าสมัย

เพยีงใดทา่นจะตอ้งมาทีเ่มยีงดงแหง่นีพ้บกบัสนิคา้วัยรุน่อกีมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ซึง่ราคาถูกกว่าที่

เมอืงไทย 2-3 เทา่ 

ค า่     อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั ณ ตลาดเมยีงดง 

ทีพ่กั   Hotel Skypark หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีห่า้  พพิธิภณัฑส์าหรา่ย - การท าขา้วหอ่สาหรา่ย - ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - โรงงานเจยีระไน พลอ

ยอเมทสิ - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - ทา่อากาศยานนานาชาตอินิช็อน - ทา่อากาศยานนานาชาติ

สวุรรณภมู ิ

 

เชา้  รบัประทานอาหาร  เชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (Seaweed Museum)  

- จะจัดไดเ้รียนรูเ้รื่องราวต่างๆของการท าสาหร่ายและประวัตคิวามเป็นมาตน้ก าเนิดของการผลติ

สาหรา่ยพรอ้มทัง้ใหท้า่นไดล้ิม้ลองรสชาตสิาหรา่ยของเกาหลแีบบดัง้เดมิ และสามารถเลอืกซือ้เป็น

ของฝากอกีดว้ย   

จากนัน้น าทา่นเรยีนรู ้การท าขา้วหอ่สาหรา่ย (Kimpap)  

- อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน โดยการน าขา้วสุก และส่วนผสมอื่นๆหลากชนิด เช่น 

แตงกวา แครอท ผักโขม ไขเ่จยีว ปอูดั แฮม เป็นตน้ วางแผบ่นแผน่สาหรา่ย มว้นเป็นแทง่ยาวๆ แลว้
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หั่นเป็นชิน้พอดคี า  ซึง่โดยสว่นมากจะท าขนาดกะทัดรัด ชาวเกาหลมีักกนิเมนูนี้ในเวลารบีๆ เพราะ

มนักนิงา่ย เร็ว และพกพาสะดวก 

พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สช่ดุประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (HANBOK) สนุกสนานกบักจิกรรมใหท้่านแต่งกาย

ในชดุประจ าชาตพิืน้เมอืงเกาหล ี เก็บภาพเป็นทีร่ะลกึ 

น าทา่นชม ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง (Red Pine)  

- เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจากนา้มันสน มสีรรพคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุมอาหารและ

รักษาสมดลุในรา่งกายไดเ้ป็นอยา่งด ี

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9)  

น าทา่นชม โรงงานเจยีระไน พลอยอเมทสิ (Amethyst Factory)  

- แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมตีัง้แต่สมี่วงอ่อนเย็นตา 

จนถงึสมีว่งไวน ์มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนีจ้ะงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 

น าทา่นชอ้ปป้ิงละลายเงนิวอนที ่ณ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (Super Market)   

- มสีนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบ

เคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิช็อน เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

20.25 น.   ออกเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดย สายการบนิ ทเีวย ์ (TW) เทีย่วบนิที ่

TW101 

00.25 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการสลับโปรแกรมทัวร์ตามความเหมาะสม โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ อัน

เนื่องมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากเหตุสดุวสิยั เชน่ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิการเมอืง สภาพการจราจรทัง้ทางบกและ

ทางอากาศ สถานะหอ้งพักของแต่ละโรงแรม รวมไปถงึสภาพอากาศทีไ่ม่เอือ้อ านวย ทัง้นี้ทางเราจะค านึงถงึความปลอดภัยและ

ผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั และการบรกิารของรถบัสน าเทีย่ว ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 12 ชัว่โมง มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ ๆ เป็นหลัก จงึ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึคา่ภาษีสนามบนิและ

ค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใด เทีย่วหนึ่ง กรุณา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ ทเีวย ์อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้ง

เครื่องบนิ โดยมนี ้าหนักไม่เกนิ 20 กก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครื่องบนิไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 กก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้

เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรม 

อืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่ก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีง

แทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

 คา่บรกิารนีรั้บเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

หมายเหตสุ าคญั :  
เนือ่งจากเป็นการจองทัวรล์ว่งหนา้ ณ วันเดนิทางจรงิ อาจจะมเีหตกุารณ์ทีท่ าใหไ้ฟลท์บนิลา่ชา้ หรอืเปลีย่นแปลง
เวลาบนิ หากทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศหรอืตา่งประเทศกอ่นหรอืหลังจากการเดนิทาง โปรดส ารองเวลาใน
การจองตั๋วเครื่องบนิไวอ้ย่างต ่า 4-5 ชั่วโมง ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในสว่นของตั๋วเครือ่งบนิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัโปรแกรมทัวร ์

 

ส าคญัมาก  :   

 อตัรานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้ กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิ

ไทยประมาณ 3,600 บาท) 

 กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปสว่นตวั กรุป๊เหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนกัเรยีน นกัศกึษา คร ูธุรกจิ

ขายตรงเครือ่งส าอาง หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดูงาน 

กรณุาตดิตอ่แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุคร ัง้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ - ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ท ัง้จากที่

ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ย

แลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

 ตามนโยบายการโปรโมทสนิคา้พืน้เมอืงของรฐับาลเกาหลรีว่มกบัการทอ่งเทีย่วเกาหลใีนนาม

ของรา้นรฐับาล ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ จงึอยากเรยีน

ชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งแวะชม จะซือ้หรอืไม่ซื้อข ึน้อยู่กบัความ

พอใจของลกูคา้เป็นหลกั และถา้หากลูกคา้ไมม่คีวามประสงคจ์ะเขา้รา้นรฐับาล ขอสงวนสทิธิใ์น

การเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 100 USD / ทา่น /รา้น 
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 คา่ลงทะเบยีน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) เขา้ประเทศเกาหล ี1 ครัง้ ทางบรษัิทด าเนินการ

ลงทะเบยีนให ้กรณีลงทะเบยีนไมผ่า่น ทางบรษัิทขอหักคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ กรณีจา่ยคา่ตัว๋แลว้  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี           คา่มนิบิารใ์น

หอ้งและคา่พาหนะตา่ง ๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศเกาหลสี าหรับคนไทย กรณีประกาศใหก้ลับมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ (เนื่องจากทางเกาหลไีด ้

ประกาศยกเวน้การยืน่วซีา่เขา้ประเทศใหก้บัคนไทยส าหรับผูท้ีป่ระสงคพ์ านักระยะสัน้ในประเทศเวยีดนามไมเ่กนิ 30 วนั) 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเกาหลสี าหรับชาวตา่งชาต ิ

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ ๆ ก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 %  

× ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

× คา่ใชจ้่ายในการตรวจ RT-PCR ทีป่ระเทศไทย เพือ่แสดงผลเมือ่เดนิทางถงึเกาหล ี(เงือ่นไขอาจมกีารเปลีย่นแปลงตาม

สถานการณ)์ 

× ค่าใชจ้่ายในการตรวจ RT-PCR ทีป่ระเทศเกาหล ีราคาประมาณ 80,000 วอน (เงือ่นไขอาจมกีารเปลีย่นแปลงตาม

สถานการณ)์ 

× คา่ทปิมคัคุเทศก,์ คนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น (ท ัง้นี ้ขอ

อนุญาตเิก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีด่อนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 25 ทา่นตอ่กรุป๊ หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่

เพื่อใหค้ณะเดนิทาง ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออก

เดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 11,000 บาท ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วนั กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมื่อท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไว ้

ทัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) 

มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2 หนา้หาก

ไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

 เนื่องจากยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิ  

ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิกอ่น 45 วนั 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วัน คนืเงนิ 40%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าธรรมเนียมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้่ายตามจรงิ 

เชน่ คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด  
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 หากมกีารยกเลกิการเดนิทางโดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททวัร ์ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใด

สว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง นโยบายหา้มเขา้ออกประเทศฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลี่ยนชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนออก

เดนิทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียก

เก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับชว่งพีเรียดวันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคัญดว้ย 

กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายการด าเนนิการ

ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งท่าน

ลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน,การ

กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิ 

9. ทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอน

เฟิรม์ลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกครัง้หากทา่นลางานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงไดก้รณีทีท่า่นตอ้งออก

บตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋ 

10. กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเครือ่งบนิ , ตั๋วรถทัวร ์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาตดิตอ่สอบถามเพือ่

ยนืยันกับเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่าย

การบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ 

ตารางบนิของทา่อากาศยานเป็นส าคัญเทา่นัน้ สิง่ส าคัญ ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เช็คอนิกอ่นเครือ่งบนิ อย่างนอ้ย 3 

ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้  (กรณีที่

ทา่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ) 

11. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาท ิเชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

12. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

13. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่าน

การพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การ

ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

14. อตัราทวัรน์ี ้เป็นอตัราส าหรับบัตรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ทา่นจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์ วัน ไป หรอื กลับสว่น

ใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

15. ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลกูคา้ทีไ่ม่รูจั้กกันมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพัก

เดีย่วตามทีร่ะบ ุ

16. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ

ท่องเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขับรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอ

ความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
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17. ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิไดใ้นบางกรณี ขึน้อยู่กับโรงแรมที่

คณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ทา่น หรอื (TRIPLE ROOM) หรอืไม ่กรณีไมม่ ีทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่ (พัก

เดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 

18. ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็ว

กวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจ

ลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิเป็นอย่างสงู หรือ ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมือ่แสงแดด

กระทบหมิะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตา 

19. กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้ตามมา และ จะไม่

สามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

20. หากวันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอืเดนิทาง (พาสปอร์ต) ของทา่น

ช ารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใดหนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มี

รอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ 

เขา้เมอืง มสีทิธิไ์มอ่นุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดังนัน้กรุณาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยู่ในสภาพดี

อยู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพื่อท าหนังสอืเดนิทางฉบับใหม ่

โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง 

หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทียั่งไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มี

คา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับกระบวนการและ

ขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

21. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ปอัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกัน 

หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ  

22. ขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับหอ้งพักในโรงแรมทีพั่ก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าให ้

หอ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะแตกต่างกัน บาง

โรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

23. เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษัิทฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ทัง้หมดนีแ้ลว้ ** 

24. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั 

25. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เอกสารทีต่อ้งเตรยีมกอ่นเดนิทางสูป่ระเทศเกาหล ี

1. Passport จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ 

2. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศเกาหลจีะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้ อยา่งนอ้ย 14 วนั กอ่นการเดนิทาง และเข็มลา่สดุที่

ฉดีตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืน หากเกนิ 6 เดอืน ตอ้งฉดีเข็มที ่3 

3. เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ขวบ / ต ัง้ครรภ ์/ ผูสู้งอายุ 65 ปีข ึน้ไป ทีย่งัไม่ฉดีวคัซนี จะตอ้งเดนิทางพรอ้มผูป้กครองทีฉ่ีด

วัคซนีครบ และตอ้งม ีผลตรวจเป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชัว่โมง กอ่นการเดนิทาง ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาอังกฤษ

เทา่นัน้ 

4. ผูท้ ีห่ายจากโควดิ-19 แลว้ ตอ้งมใีบรับรองแพทยไ์ม่เกนิ 6 เดอืน นับตัง้แต่วันทีอ่อกจากโรงพยาบาลจนถงึวันเดนิทาง 

ใบรับรองแพทยต์อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

5. เอกสารการฉดีวคัซนีครบโดส Vaccinated Certificate 

6. จองและช าระเงนิ Test&Go 1 คนื หลงัจากเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

7. ลงทะเบยีนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทางบรษัิทด าเนนิการลงทะเบยีนใหโ้ดยตอ้ง

ไดรั้บเอกสารจากลกูคา้ดงันี)้ ควรเผือ่เวลาในการพจิารณาอยา่งนอ้ย 10-14 วนั 

เอกสารในการลงทะเบยีน 

- หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีเ่หลอือายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน มหีนา้วา่งคูท่ีย่ังไม่ประทับตรา 2 หนา้ขึน้ไป โปรดตรวจดู

อยา่งละเอยีด แสกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เทา่นัน้ 

- รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 3 เดอืน แสกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เทา่นัน้ 
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8. ตอ้งมผีลตรวจเป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ช ัว่โมง กอ่นการเดนิทาง เพือ่แสดงผลตอนเชค็อนิ ณ เคา้ทเ์ตอร์

สายการบนิ ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้  

9. ลงทะเบยีน Q CODE (ทางบรษัิทด าเนนิการลงทะเบยีนใหโ้ดยตอ้งไดรั้บเอกสารจากลกูคา้ดังนี)้ 

เอกสารในการลงทะเบยีน 

- หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีเ่หลอือายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน มหีนา้วา่งคูท่ีย่ังไม่ประทับตรา 2 หนา้ขึน้ไป โปรดตรวจดู

อยา่งละเอยีด แสกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เทา่นัน้ 

- รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 3 เดอืน แสกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เทา่นัน้ 

- ผลตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชัว่โมง กอ่นการเดนิทาง (ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

10. ลงทะเบยีนตรวจ PCR ทีเ่กาหล ี(ทางบรษัิทด าเนนิการลงทะเบยีนใหโ้ดยตอ้งไดรั้บเอกสารจากลกูคา้ดงันี้) 

11. ลงทะเบยีน Thailand Pass หลังไดไ้ดรั้บการอนุมัตแิลว้ จะไดรั้บ QR Code เพือ่แสดงใหเ้จา้หนา้ที ่(ทางบรษัิทด าเนนิการ

ลงทะเบยีนใหโ้ดยตอ้งไดรั้บเอกสารจากลกูคา้ดงันี้) 

เอกสารทีใ่ชใ้นการลงทะเบยีน 

- ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

- เอกสารการฉดีวคัซนีครบโดส Vaccinated Certificate 

- หลกัฐานการจองและช าระเงนิ Test&Go 1 คนื หลงัจากเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

12. ตอ้งมผีลตรวจเป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 48 ชัว่โมง กอ่นการเดนิทาง เพือ่แสดงผลตอนเช็คอนิ ณ เคา้ทเ์ตอรส์ายการ

บนิ (ผลตรวจตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้)  

 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่ว

ทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่น ัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตัวไปแสดงดว้ย เชน่ บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายรับรอง

การท างานภาษาองักฤษ ระบตุ าแหน่ง เงนิเดอืน  

2. กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรุณาเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ทา่นพรอ้มเซ็นรับรองส าเนา 

3. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ 300เหรยีญสหรัฐ หรอื

ประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดติคาร์ด) หากมีบัตรเครดติต่างประเทศ เชน่ Visa 

Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตัวไปดว้ยหรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงให ้

เจา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

4. กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองจากสถานศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ และควรเดนิทางกับผูป้กครอง เชน่ 

บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกัน (ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปีและไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้ง ขอ

จดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย) 

5. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตวัไปดว้ย   

6. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

7. เมือ่เดนิทางถงึประเทศเกาหล ีตอ้งท าการตรวจ RT-PCR ทีป่ระเทศเกาหล ีเมือ่ตรวจเรยีบรอ้ยแลว้จะน าทา่นไปรอผลตรวจที่

โรงแรม ประมาณ 3-4 ชัว่โมง หากผลตรวจออกเป็นลบ จงึสามารถทอ่งเทีย่วไดป้กต ิ(คา่ตรวจไม่รวมอยู่ในราคาทัวร ์ราคา

ประมาณ 80,000 วอน) 

 

 

การเดนิทางจากประเทศเกาหลเีขา้สูป่ระเทศประเทศไทย 

 

1. แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Code ตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิ 

2. แสดงหลักฐานการจองและช าระเงนิ Test&Go 1 คนื หลงัจากเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทยเรยีบรอ้ยแลว้ รถจากโรงแรมน าท่านเช็คอนิสูโ่รงแรมทีท่า่นจองไว ้เพือ่ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-

PCR รอผลประมาณ 4-8 ชัว่โมง เมือ่ผลออกเป็นลบ ทา่นสามารถเชค็เอา้ทอ์อกจากโรงแรมได ้และในวันที ่5 ของการกลับมาถงึ ทา่น

จะตอ้งตรวจ ATK อกีครัง้ เพือ่ยนืยันผลผา่นทางแอปหมอพรอ้ม 
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ขอ้มูลในการลงทะเบยีน K-ETA 

**กรุณากรอกเอกสารเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้** 

กรูณากรอกรายละเอยีดใหค้รบทกุขอ้ เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีน 

หากทา่นกรอกขอ้มูลไมค่รบถว้น ทางบรษิทัฯไมส่ามารถลงทะเบยีนใหท้า่นได ้

1. ชือ่-นามสกลุ (ตามหนา้พาสปอรต์)........................................................................................................ 

2. เพศ   ชาย  หญงิ 

3. สถานภาพ   โสด  สมรส  หยา่   หมา้ย 

4. วนั/เดอืน/ปีเกดิ................................................................................................................................. 

5. เลขบตัรประชาชน.............................................................................................................................. 

6. เลขพาสปอรต์......................................วนัทีอ่อก..............................วนัหมดอาย.ุ.................................. 

7. เบอรโ์ทรศพัท.์................................................................................................................................. 

8. E-mail............................................................................................................................................ 

9. อาชพี  พนักงานบรษัิท  เจา้ของกจิการ  นักเรยีน/นักศกึษา  วา่งงาน 

10. ชือ่สถานทีท่ างาน (กรุณาระบตุ าแหน่งงาน)/สถานศกึษา .......................................................................... 

11. ทีอ่ยูส่ถานทีท่ างาน/สถานศกึษา......................................................................................................... 

12. เบอรโ์ทรสถานทีท่ างาน/สถานศกึษา................................................................................................... 

13. รายไดต้อ่เดอืน................................................................................................................................ 

14. ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศเกาหลหีรอืไม่ 

 ไมเ่คย 

 เคย จ านวนครัง้................... จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.................................................................... 

15. ทา่นเคยเดนิทางไปประเทศอืน่ทีไ่มใ่ชป่ระเทศเกาหลหีรอืไม ่

 ไมเ่คย 

 เคย จ านวนครัง้................... จดุประสงคใ์นการเดนิทาง.................................................................... 

 

กรุณากรอกขอ้มูลทีเ่ป็นความจรงิเทา่น ัน้ หากทา่นใหข้อ้มูลเท็จทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

 

การลงทะเบยีน K-ETA เป็นสว่นนิง่ในการคดักรองคนเขา้ - ออกเกาหลเีทา่น ัน้  

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะมกีารคดักรองอกีคร ัง้ การลงทะเบยีน K-ETA ไมไ่ดเ้ป็นการการนัดวีา่จะตอ้งผา่นดา่น หากไม่

ผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงก็ไมส่ามารถยกรอ้งเงนิคนืไดท้กุกรณี 

 

 

 

เอกสารในการลงทะเบยีน 

1. หนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) ทีเ่หลอือายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน มหีนา้ว่างคู่ทีย่ังไม่ประทับตรา 2 หนา้ขึน้ไป โปรด

ตรวจดอูยา่งละเอยีด แสกนภาพเป็น JPG หรอื JPEG เทา่น ัน้ 

2. รูปถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 2 นิว้ ฉากหลงัตอ้งเป็นพืน้สขีาว ถา่ยไมเ่กนิ 3 เดอืน แสกนภาพเป็น JPG หรอื JPEGเทา่น ัน้ 

 

 

โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


