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โปรแกรมการเดินทาง วัน คืน
DAY 2 : ฮงแด ช็อ ปปิ งสตรีท
DAY 3 : สวนสนุก ล็อ ตเต้เ วิ ล ด์

- ล็อ ตเต้ โซล สกาย ทาวเวอร์ - LOTTE DUTY FREE

DAY 4 : เทียวกรุง โซลแบบอิ ส ระด้ว ยตัว เอง
DAY 5 : เทียวกรุง โซลแบบอิ สระด้ว ยตัว เองครึงวัน - ร้า นซือขนม

วันแรกของการเดิ นทาง

เต็ม วัน
ของฝาก – ป้ อมแฮงจูซ านซอง

พบกันทีสนามบินสุวรรณภูม ิ - ออกเดิ นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
20.30 น. คณะเดินทางพร้ อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน 4 ชัน

ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ สายการบิน สายการบิน ASIANA AIRLINE (OZ) หน้ า
เคาน์เตอร์ เช็คอิน …K. ใกล้ ประตูทางเข้ าหมายเลข ...+--... โดยมีเจ้ าหน้ าทีจาก บริษัทฯ
คอยให้ การต้ อนรับและอํานวยความสะดวกในเรืองของเอกสาร
**สายการบิน KOREAN AIR /ASIANA AIRLINE นําหนักกระเป๋ า 23 กก./ท่าน/1ชิน**
01.10 น. นําท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเทียวบินที OZ742
(ขอสงวนสิทธิ8การเลือกสายการบิน ใช้ เวลาบินประมาณ 5 ชัวโมงครึง มีบริการอาหารและเครืองบนเครือง)

วันทีสองของการเดิ นทาง

สนามบินอิ นชอน - ศูนย์ตรวจ PCR-Test ทีสนามบินนานาชาติ อินชอน -ฮงแด ช็อปปิ0 งสตรีท

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน เป็ นสนามบินทีทันสมัย สะอาด ปลอดภั ย และได้ รับ มาตรฐาน
ระดับโลก ท่านจะต้ องผ่านด่านควบคุมโรค และด่านตรวจคนเข้ าเมือง หลังจากนันออกมาพบกับ
มัคคุเทศก์นําเทียวยังจุดนัดพบ เพือออกเดินทางท่องเทียว(เวลาท้ องถินเร็วกว่าไทย ? ช.ม.)
เมือผ่านเข้ าประเทศเกาหลี แล้ วนําท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตาม
นโยบาย และกฏระเบียบการเข้ าประเทศ ทีสนามบินนานาชาติอินชอน
หลังจากนันพาท่านเชคอินเข้ าโรงแรมทีพักเพือรอผลตรวจ A-+ ชัวโมง

นําทุกท่านเดินทางสู่ ย่ านฮงแด (Hongdae) เป็ นแหล่งรวมวัยรุ่น เพราะอยู่
ใกล้ มหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik University) ร้ านค้ าในย่านนีก็จะออกแนว
วัยรุ่น ราคาไม่แพง จ าพวกเครืองส าอางแบรนด์ชันน าของเกาหลี เช่น
Etude, Nature Republic, It’s’ Skin และเสือผ้ าแฟชันสวยทันสมัยให้ ช้อป

ตลอดข้ างทาง และย่านนียังมีอาหาร
ไม่รวมอาหารกลางวัน /ไม่ รวมอาหารเย็น
วันทีทีพัสามของการเดิ
ล็อตเต้เวิลหรื
ด์ อ- เที
ล็อยตเต้
ก :Holiday INNนทาง
Expressสวนสนุ
SeoulกHongdae
บเท่าโซล สกาย ทาวเวอร์ - LOTTE DUTY FREE
อาหารเช้ า : รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม

พาท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับสวนสนุกในเมืองหลวง สวนสนุกล็อ ตเต้ เ วิล ด์ (LOTTE WORLD) ซึงท่านจะได้ รับตัEวรวม
เครืองเล่น ทังโซนในร่ม และโซนกลางแจ้ ง สวนสนุกแห่งนีจะมีการจัดธีมทีแตกต่างกันตามเทศกาล มีทังการแสดงโชว์บนเวที
ด้ านใน มีขบวนพาเรด มีต๊ ุกตามาสคอตมาเดินทักทายนักท่องเทียว เจ้ าหน้ าทียิมแย้ มแจ่มใส โซนด้านนอกมีปราสาททีเป็ น
สัญลักษณ์ของทีนี สวยงาม โดดเด่น พร้ อมเสียงเพลงสร้ างบรรยากาศ ความสนุกสนานตลอดเวลาด้ านในสวนสนุกแห่งนี

พาทุกท่านสู่ ตึก ล็อ ตเต้ โซล สกาย ทาวเวอร์ (LOTTE SEOUL SKY TOWER) ขึนลิฟต์ชมวิว บนยอดตึกทีสูงทีสุดใน
ประเทศเกาหลีใต้ และสูงเป็ นอันดับที5ของโลก มีความสูง123ชัน 555เมตร เป็ นกระจกรอบด้ าน 360องศา และพืนกระจกใส
ทีมองทะลุถึงด้ านล่าง ซึงได้ ลงเรคคอร์ ดว่าเป็ น "Highest glass-floored observatory in the world")
พาท่านช้ อปปี งสินค้ าปลอดภาษี ทีห้ าง Lotte Duty Free ทีนีมีสินค้ าให้ ท่านเลือกช้ อปมากมาย
ไม่ว่าจะเครืองสําอางค์เกาหลี หรือต่างประเทศ เช่น Sulwhasoo Whoo Innisfree 3CE
Lancome Dior Estee นําหอมนับร้ อยๆยีห้ อ กระเป๋ า แฟชันเกาหลี MCM StreghtAngel
แว่นตาเกาหลี Gentle Monster นาฬิกาแบรนด์เนมต่างๆ TAG Rolex และสินค้ าแบรนด์เนม
Chanel Louis Vitton Gucci Balenciaga ราคาถูกๆอีกมากมาย

ไม่รวมอาหารกลางวัน /ไม่ รวมอาหารเย็น
ทีพัก : Holiday INN Express Seoul Hongdae หรือ เทียบเท่า

วันทีสีของการเดิ นทาง

เทียวกรุงโซลแบบอิ สระด้วยตั วเอง (SEOUL CITY SELF TOUR) เต็มวัน

อาหารเช้ า : รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม

สถานทีท่อ งเทียวแนะนํา
พระราชวังเคีย งบกกุ ง (Gyeongbokgung Palace) พระราชวังหลักแห่งแรกของ
ราชวงศ์โชซอน ตังอยู่ทางตอนเหนือของภูเขาบุกฮันซาน ในกรุงโซล ปั จจุบันกลายเป็ นสถานที
ท่องเทียว สามารถเข้ าไปถ่ายรูปชมความงดงาม ศึกษาประวัติศาสตร์ ทังคนเกาหลี และ
ต่างชาติ นิยมใส่ชุดฮันบกและเข้าไปเดินชม ตําหนักต่างๆ พร้ อมกับถ่ายรูปให้ เข้ ากับ
บรรยากาศด้ านในอีกด้ วย
หมู่บ ้ านบุก ชอนฮัน อก (Bukchon Hanok Village) หรือบางคนเรียกว่า หมู่บ้านบุคชอน
ฮันอ๊ ก เป็ นอีกหนึงสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้ านช่องทีทันสมัยของกรุงโซลนัน
หมู่บ้านแห่งนีก็ยังคงรักษาอาคารบ้ านเรือนในสมัยโบราณ มีก ลินอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่
เหมาะสําหรับคนทีชอบสถานทีท่องเทียวเชิงประวัติศาสตร์
ตลาดควังจัง (Kwangjang Market Street Food) กําลังเป็ นทีนิยมของคนเกาหลี ไอดอล
ยูทูปเบอร์ ไปถ่ายทําจํานวนมาก มีอาหารสไตล์ท้องถินให้ เลือกทานมากมาย ได้ บ รรยากาศ
ความเป็ นเกาหลีทีแท้ จริง

Starbucks Seoul Wave Art Center

ตังอยู่ในสวนสาธารณะชัมวอน ฮันกัง (Jamwon

Hangang Park) ด้ านในเป็ นศูนย์ศิลปะ มีลักษณะโดดเด่นคือโดยลอยอยู่บนแม่นําฮัน

ตกแต่งด้วยผนังกระจกสูง ให้ วิวหลักล้ าน มองเห็นวิวแม่นําฮันแบบพาโรนาม่าและยัง
สามารถมองเห็นไปถึง N SEOUL TOWER ใครทีกําลังวางแผนมาเทียวโซลแล้ วมองหาที
นังพักจิบกาแฟสบายๆแถมวิวชมพระอาทิตย์ตกดินสวยๆแนะนําเลยค่ะ

สะพานนํา, พุสายรุ้ งพันโพ หรือสะพานบันโพ ตังอยู่ในเขตซอโซ เป็ นหนึงในสะพาน
ข้ ามแม่นําฮัน แม่นําหลักสายสําคัญของกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีความยาว
1,140 เมตร ซึงปั จจุบันกลายมาเป็ นสถานทีท่องเทียวทีได้ รับความนิยมอย่างมาก

สะพานนําพุสีร้ ุง แห่งนี ได้ รับการจดบันทึกลงกินเนสบุ๊คว่าเป็ น สะพานนําพุทียาว
ทีสุดในโลก ซึงประดับประดาด้ วยหลอดไฟ LED กว่า 10,000 หลอด
ไม่รวมอาหารกลางวัน /ไม่ รวมอาหารเย็น
วันทีห้าของการเดิ นทาง เทียวกรุงโซลแบบอิ สระด้วยตัวเอง ครึงวัน - ร้านซื0อขนม ของฝาก – ป้ อมแฮงจูซานซอง
ทีพัก : Holiday INN Express
Hongdae
สนามบิSeoul
นสุวรรณภู
มิ หรือ เทียบเท่ า
อาหารเช้ า : รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม

สถานทีท่อ งเทียวแนะนํา
Seoul Olympic Park อีกหนึงแลนด์มาร์ คในกรุงโซลอย่างสวนโอลิมปิ ก ปาร์ค หล่ง รวม

สถานทีพักผ่อนหย่อนใจครบวงจร ไม่ว่าจะนังชิล เดินเล่น ออกกําลังกาย หรือจะ
เพลิดเพลินกับสวนธรรมชาติเชิงนิเวศก็มีให้ครบ แถมยังมีพิกัดถ่ายรูปสวยๆ เยอะมาก แต่
จุดทีเป็ นไฮไลท์ ก็ต้องยกให้ เ Alone Tree ต้ นไม้ โดดเดียว เหงาๆ อยู่ต้นเดียวเป็ น
เอกลักษณ์ของทีนี ตังอยู่บนเนินเขาลูกเล็ก เป็ นลานกว้ างๆ โล่งๆ
โซลทาวเวอร์ Namsan Tower หรือ Seoul Tower หอคอยทีอยู่บนยอดเขานัมซาน
เป็ นสัญญลักษณ์ ประจําเมืองหลวงของเกาหลีใต้ ผู้คนนิยมมาเดินออกกําลังกาย เพราะ
เป็ นทีทีรณรงค์เรืองการลดควันพิษ จํากัดการใช้ รถในการขึนเขา รถโดยสารก็เป็ นพลังงาน
ไฟฟ้า วัยรุ่น หนุ่มสาว และนักท่องเทียวนิยมมาคล้ องกุญแจคู่รักเป็ นจํานวนมาก
คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) หรือเรียกอีกชือหนึงว่า คลองชองเกชอน หรือ
ชองเคยอน เป็ นคลองทีมีมาตังแต่สมัยโบราณตังแต่ยคุ ของราชวงศ์โชชอน ได้ รับการบูรณะ
ขึนใหม่ในปี 2003 ภายใต้ โครงการพัฒนาและบูรณะคลองชองกเยชอนให้ มีภูมิทัศน์ที
สวยงาม กลายเป็ นแหล่งเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางเมืองทีวุ่นวาย

ไม่รวมอาหารกลางวัน
เดินทางสู่ ช็อ ปปิ , ง เซ็น เตอร์ พาท่านซือขนม ของฝาก เครืองสําอางค์เกาหลี เช่น Pinekiss Celling
App สมุนไพรต่างๆ โสมเกาหลี นํามันสนเข็มแดง ฮ้ อตเก้ นามู ของขึนชือประจําประเทศเกาหลี ภายใน
จะมีสินค้ าให้ เลือกหลายหลาก ขนมช้ อคโกแลต สาหร่ายรสชาติต่างๆ วุ้นเส้ น เครืองปรุงอาหารเกาหลี
เครืองครัวเกาหลี ตุ๊กตา ของทีระลึก ราคาถูกพร้ อมบริการแพคลัง
พาท่านเทียวชมป้อมปราการเก่าแก่ ตังแต่ยคุ สมัยสามก๊ กเกาหลี แฮงจูซ านซอง ซึงอยู่บนยอดเขาที
สามารถชมวิวแม่นําฮันคง ได้ อย่างสวยงาม เป็ นสถานทีท่องเทียวทีคนเกาหลีนิยมมาพักผ่อน หย่อนใจ
สูดอากาศบริสุทธิ8 ชมประวัติศาสตร์ ของป้อมปราการทีเล่าขานกันว่า ก่อนหินเหล่านีถูกขนขึนมาโดย
หญิงชาวบ้ าน โดยเอาผ้ าเช็ดโต๊ ะทีใช้ งานในครัวห่อแล้ วแบกขึนมาบนเขาแห่งนี

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เพือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
19.30-23.10 น. นําท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเทียวบินที OZ741 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัต ราค่ าบริการ I SEOUL U BY ASIANA AIRLINE
พีเรียตเดิ นทาง

ราคาโปรโมชัน

ราคาปกติ

26,999

29,999

27,999

30,999

มิถุนายน : 1-5

28,999

31,999

กรกฎาคม : 26-30

29,999

32,999

กรกฎาคม : 12-16

30.999

33,999

มิถุนายน : 7-11 , 21-25
มิถุนายน : 15-19 , 30 – 4 ก.ค.

พักเดียวเพิ ม

กรกฎาคม : 21-25

ทารก ( ไม่เกิ น P ปี ) = R,SSS.-

จอยกรุ๊ป =9,000.-

ข้อ กํา หนดและเงือนไข
1. การสํารองทีนัง

แพคเกจนี สามารถออกเดิ น ทางตัง2ท่านขึนไป
การลงทะเบียน K-ETA ผู้ เดินทางสามารถทําได้เอง หรือ ให้ทางบริษัทดําเนินการให้
คิดค่าบริการรวมค่าสมัคร 500 บาท(กรณีจองทัวร์กับเราเท่า นัน, )
การชําระเงิน :
• ชําระมัดจํา 50% และชําระส่วนที1เหลือก่อนเดินทางขัน, ตํ1า 15 วัน

6,000.-

• หากท่านให้บริษัททะเบียนK-ETA ให้ กรุณาจองล่วงหน้าขัน, ตํ1า 14วัน และต้อ งมัดจํา 50% (ผลอนุมตั ิ ชําระส่ วนที1เหลือก่อน
เดินทาง 15วัน หรือชําระทันที / ผลไม่อนุมตั ิ คืนมัดจําและหักค่าลงทะเบียน+มัดจําตั 9ว = 3500 บาท) **** กรณีลูกค้าจองกระชัน,
ชิด บริษัทจําเป็ นต้องออกตั 9วเพื1อป้ องกันที1นัง1 หลุด และผลK-ETAไม่ อนุมตั ิ คืนมัดจําและหักค่าลงทะเบียน+ตั 9ว = 5000บาท
• หากจองทัวร์ก่อนเดินทางน้อยกว่า 7วัน ชําระเต็มเท่านัน,
• กรณีมดั จํา และไม่ชําระส่วนที1เหลือถือ ว่าท่านสละสิทธิ B ไม่สามารถเรียกร้ องคืนเงินได้ทุกกรณี
การบริการตามนโยบายควบคุม โรคทีบริษัทจัด การให้ :
• ลงทะเบียน K-ETA เราเป็ นตัวแทนลงทะเบียนตามข้อมูลที1ท่านให้มา หากไม่ผ่านหรือไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ไม่สามารถเรียกร้ องคืน
เงินและค่าบริการได้ หรือหากท่านเข้าเกาหลีแล้ว ไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ก็ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินได้เช่นกัน ***ค่า
สมัครและบริการ 500 บาท
• การลงทะเบียน Q-Code ยกเว้นการกักตัว ท่านต้องแสดงเอกสารภาษาอังกฤษที1เชื1อถือได้ เช่น วัคซีนพาสปอร์ต และได้รบั วัคซีน
ขัน, ตํ1าเข็ม2 ไม่เกิน 180วัน (ยกเว้น Johnson เข็ม1ไม่เกิน 180วัน) หากเป็ นเข็มบูสเตอร์ ต้องก่อนเดินทาง 14วัน ***ไม่มี
ค่าใช้จ่าย
• การลงทะเบียนตรวจ Covid RT-PCR ที1สนามบินอินชอน ***ท่านต้องชําระเองตอนตรวจ ราคา 80,000-120,000 วอน
• การลงทะเบียน Thailand Pass เพื1อกลับเข้าประเทศไทย ท่านต้องมี ใบเสร็จรับเงิน Test&Go เราถึงบริการลงทะเบียนให้ได้
หมายเหตุ :
• ท่านต้องยื1นผลตรวจโควิด RT-PCR ก่อนขึ,นเครื1อง 48ชัวโมง
1
กรณีผลเป็ นบวก หรือติดโควิด สามารถย้ายวันเดินทางได้ หรือ
หากยกเลิกสามารถรีฟันคืนได้เฉพาะค่าตั 9วตามกฏสายการบินเท่านัน, (เฉพาะท่านที1ติดเท่านัน, )
• ท่านอื1นในคณะหากต้องการยกเลิก หรือย้ายวันจะต้องมีค่าใช้จ่ายตามเงื1อนไขปกติ
• ราคานี,สําหรับพาสปอร์ตไทยเท่านัน, หากเป็ นต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ1ม 3000 บาท และต้อ งทําตามเงื1อนไขการเข้าประเทศเกาหลี
ใต้
การยกเลิ ก การเดิ น ทาง
• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดที1ชําระแล้ ว
• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดที1ชําระแล้ว
• ยกเลิกการจองน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้
• ยกเลิกจากเหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้แต่หกั ค่าใช้จ่ายตามจริง ๆ
• ราคาโปรโมชัน/แคมเปญ/อี
1
เว้นท์ต่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ทุกกรณี

• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลีย1 นชื1อ/Refund ได้ทุกกรณี
ราคานี รวม
• ค่าตั 9วเครื1องบิน ตามที1ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
• ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที1มี
• ค่าอาหาร ตามที1ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที1ต่างๆ ตามรายการ
• ค่าที1พกั ระดับมาตรฐาน จํานวนคืนตามระบุในโปรแกรม (ห้องพัก2-3ท่าน)
• ค่าที1พกั ระดับมาตรฐาน k คืน (พักห้องละ 2-3ท่าน)
• ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที1ยวตามรายการ / ค่านํา, หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ mn กก.
• ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชํานาญเส้นทาง นําท่านท่องเที1ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ Bหัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ,นไปพร้อมกรุ๊ป
ทัวร์)
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื1อนไขตามกรมธรรม์)
ราคานี ไม่ร วม
• ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ1น 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
• ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผู้เดินทางต้องยื1นด้วยตนเองเท่านัน, )
• ค่านํ,าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที1เกินจากสายการบินกําหนด (15-20กก)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่ามินบิ าร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื1องดื1มนอกเหนือรายการทัว ร์
• ค่ารถ ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที1กําหนดเท่านัน, หากขึ,นไม่ทันต้องรับผิดชอบค่าเดินทางตามคณะด้วย
ตนเอง)
• ค่าอาหารตามหลักศาสนาทีน1 อกเหนือรายการทัวร์ (ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง)
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ1ม 7% และภาษีหกั ณ ที1จา่ ย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
• ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือ ง
• หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง, ขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี
• หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอํานาจใดๆ หรือส่วนเกี1ยวข้องใดๆ ผู้เดินทางต้องจัดการเอกสาร
ส่วนตัว เที1ยวบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆที1เกิดขึ,นเองทัง, หมด
2. หมายเหตุ
กรุณ าอ่านและทําความเข้าใจข้อ ตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อ นทําการจองทุกคร งั

1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทําให้ไม่สามารถเดินทาง
ได้ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund ค่าทัว ร์ได้)
2. บริษัทมีสิทธิ Bในการ ปรับเปลี1ยนเที1ยวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที1ยว ได้ตามความเหมาะสม โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ Bในการเปลี1ยนแปลงเที1ยวบินทัง, ไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง, สิ,น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที1ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มื,อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จา่ ยให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
5. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง, สิ,น หากเกิดสิ1งของสูญ หายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที1เกิดจาก ความประมาท
ของตัวนักท่องเที1ยวเองี
6. ตั 9วเครื1องบินเป็ นตั 9วราคาพิเศษ กรณีที1ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะทัง, ขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตุใดๆ ไม่สามารถเปลี1ยนแปลงวัน/
ชื1อ หรือยกเลิกคืนเงินได้
7. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง, สิ,นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที1ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที1ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที1กรม
แรงงานทัง, จากไทยและต่างประเทศซึ1งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
8. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากไม่มนใจ
ั 1 กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที1ก่อนเพื1อยืนยันเวลา
และการเปลี1ยนแปลงจากเหตุสุดวิสยั ดังข้อด้านบน ก็อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ เช่นกัน ไม่สามารถนํามาเรียกร้อง
คืนได้ทุกกรณี
9. ขอสงวนสิทธิ Bห้องพักสําหรับผู้ที1ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ผู้อื1นใช้สิทธิ Bแทนได้ทุกกรณี
10. ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST ซึ1งบริษัทไม่สามารถการันตี ทําได้เพียงรีเควสให้ได้เท่านัน, ทัง, นี,ขนึ, อยู่
กับทางโรงแรมเป็ นผู้จัดการให้
11. มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัททัง, สิ,น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของ
บริษัทฯกํากับเท่านั,น
12. ทางคณะทัว ร์ไม่มีอํานาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทัว ร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื1อง
ลงประมาณ 1 ชัวโมง
1
หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธิใB นการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้าในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
ต้องรับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกับคณะด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือรีฟันค่าทัวร์/ค่าอาหารที1ไม่ได้
เข้าร่วมกับทางทัวร์ทุกกรณี
13. หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัว ร์ท่องเที1ยว ต้อ งยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทต่อวัน เพื1อรักษาตัว9 ขา
กลับ มิเช่นนัน, ถือว่าท่านสละสิทธิ Bยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลัง

14. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ไม่เข้าร้านค้าตามที1โปรแกรมกําหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื1อความเป็ น
ระบบ และถูกต้อ งตามเงื1อนไขท่องเที1ยวที1ท่านได้ซื,อมา
15. ถ้าลูกค้าติดโควิทที1เกาหลี จะไม่สามารถรีฟันค่าทัวร์ได้ทุกกรณี (และท่านต้องชําระค่ากักตัว/ค่าโรงพยาบาลเองทัง, หมด)

เมือท่า นตกลงจองชําระเงิน ไม่ว ่า ทังหมดหรือ บางส่วน ทางบริษัท ฯจะถือ ว่าท่า นได้ยิน ยอม
และยอมรับในข้อ กํา หนด เงือนไข และข้อ ตกลงต่างๆ ทีได้ระบุไว้แ ล้ว ทังหมด
หากท่า นถูก เจ้า หน้ า ที ตม.เกาหลี กักตัวไม่ใ ห้เ ดิ น ทางเข้า ประเทศ
ค่า ใช้จ ่า ยทีเกิ ด ขึนในระหว่า งถูกกักตัว และส่ง ตัว กลับประเทศไทยลูก ค้าจะต้อ งเป็ น ผู้ชํา ระเองทังหมด

