✔รหัสทัวร์ ll TS05 >>สอบถาม/เช็ คทีว่าง โปรดแจ้งรหัสทัวร์<<

โปรแกรมการเดินทาง วัน คืน
DAY1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
DAY 2 : คลองชองกเยชอน – ตลาดควังจัง สตรีทฟู๊ ด - ถนนอิ ลจิ โร หรือฮิ พจิ โร
DAY 3 : SEOUL CITY BUS TOUR (นัมซาน ทงแดมุน พระราชวัง) – ช็อปปิ @ งย่านเมียงดง
DAY 4: - ร้านซื@อของฝากเกาหลี – LOTTE DUTY FREE - ช็อปปิ @ งย่านฮงแด

วันแรกของการเดิ นทาง

พบกันทีGสนามบินสุวรรณภูม ิ - ออกเดิ นทางจากสนามบินสุวรรณภูม ิ
21.30 น. คณะเดินทางพร้ อมกันที ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน 4 ชัน

ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ สายการบิน สายการบิน JEJU AIR (7C) หน้ าเคาน์เตอร์ เช็คอิน ….
ใกล้ ประตูทางเข้ าหมายเลข ...... โดยมีเจ้ าหน้าทีจาก บริษัทฯคอยให้ การต้ อนรับและอํานวย
ความสะดวกในเรืองของเอกสาร
**สายการบิน JEJU AIR หรือเทียบเท่า นําหนักกระเป๋ า 15 กก./ท่าน/1ชิน (พิเศษขากลับนําหนัก
กระเป๋ า 45 กก.)** สายการบินไม่เสริฟอาหารบนเครืองทังไปและกลั บ
01.00 น. นําท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเทียวบินที 7C2204
(ขอสงวนสิทธิ9สามารถเปลียนแปลง เส้ นทางบิน สายการบินได้ ต ามความเหมาะสมในระดับเทียบเท่า )
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์ เช็ค อินจะปิ ด บริการก่อนเวลาเครืองออกอย่างน้ อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้ อม ณ ประตูขึนเครืองก่อน

เวลาเครืองออก 30 นาที เนืองจากตั=วเครืองบินของคณะเป็ นตั=วกรุ๊ป ไม่สามารถล็อกทีนังได้ ทีนังอาจจะไม่ได้ นังติดกันและไม่
สามารถเลือกช่วงทีนังบนเครืองบินได้ ในคณะ ซึงเป็ นไปตามเงือนไขของสายการบิน

วันทีGสองของการเดิ นทาง

สนามบินอิ นชอน - ศูนย์ตรวจ PCR-TEST ทีGสนามบินนานาชาติ อินชอน – คลองชองกเยชอน ตลาดควังจัง สตรีทฟู๊ ด - ถนนอิ ลจิ โร หรือฮิ พจิ โร

08.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน เป็ นสนามบินทีทันสมัย สะอาด ปลอดภัย

และได้ รับมาตรฐานระดับโลก ท่านจะต้ องผ่านด่านควบคุมโรค และด่านตรวจคนเข้ าเมือง
หลังจากนันออกมาพบกับมัคคุเทศก์นําเทียวยังจุดนัดพบ เพือออกเดินทางท่องเทียว(เวลา
ท้ องถินเร็วกว่าไทย 4 ช.ม.)

เมือผ่านเข้ าประเทศเกาหลี แล้ วนําท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตามนโยบาย และกฏ
ระเบียบการเข้ าประเทศ ทีสนามบินนานาชาติอินชอน หลังจากนันพาท่าน เชคอินเข้ าโรงแรม
ทีพักเพือรอผลตรวจ C-E ชัวโมง (ค่าใช้ จา่ ยเพิมเติมประมาณท่านละ 80,000 วอน)

อาหารกลางวัน :พาท่านรับประทานอาหารกลางวันเมนูหมูย่างเกาหลี ทีร้ าน Myeong Ryun
Jinsagalbi เป็ นร้ านทีโด่งดังระดับตํานาน มีเฟรนไชส์ หมูค ัลบี หมักซอส อร่อย รสชาติกลม

กล่อม พร้ อมเครืองเคียง กิมจิ ผักสด เติมไม่อัน อิมจุใจแน่นอน

พาท่านเดินเล่น "คลองชองกเยชอน" ห่างจากโรงแรมทีพัก 200 เมตร เป็ นคลองทีมีมาตังแต่
สมัยโบราณตังแต่ยุคของราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี ความยาวประมาณ 11
กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล เดิมทีนันนําในคลองจะคล้ ายกับคลองแสนแสบทีบ้ านเรา คือมี
นําเสียและขยะถูกทิงลงคลองจากบ้ านเรือนและชุมชนทีมาอาศัยอยู่ริมคลอง ได้ รับการบูร ณะขึน
ใหม่ในปี 2003 ภายใต้ โครงการพัฒนาและบูรณะคลองชองกเยชอนให้ มีภูมิทัศน์ทีสวยงาม โดย
มีการรือทางยกระดับ ออก และเวนคืนทีดินแหล่งชุมชนทีอยู่ติดกับคลองแห่งนี จนทําให้

กลายเป็ นคลองทีมีภูมิทัศน์รอบๆทีร่มรืนและสวยงาม นําทีเคยเน่าเสียก็กลับมาในสะอาด กลายเป็ นแหล่งเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ
คนเกาหลีนิยมมาออกกําลังกาย ปั นจักรยาน และเดินเล่นเลียบคลองเป็ น ประจํา
พาท่านมาเดินจากโรงแรมเลียบคลองชองกเยชอน ประมาณE-H5นาที ไปตลาด "ควังจัง" ทีรวมอาหารสไตล์ท้องถินของคน
เกาหลีเอาไว้ ท่านจะได้ สัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมการรับ ประทานอาหารฉบับคนเกาหลีทีแท้ จริง มีอาหารให้ เลือกมากมาย แป้ง
ทอดพินแดต๊ อก ต๊ อกบกกี ซุนแด ขาหมู คิมบับ ตัJกพัล จับเช นําข้ าวเย็นๆ นังทานแบบโลคอล และราคาย่อมเยาว์มากๆ
พาท่านเดินไปหาร้ านนัง รับประทานมือเย็นแบบอิสระ ทีย่านแฮงค์เอ้ าสุดฮิพใหม่ของกรุงโซล ถนนอิล จิโร ทีวัยรุ่นเรียกกันว่า
"ฮิพจิโร" ย่านนีคือถนนเก่าแก่ทีเมือก่อนเป็ นย่านขายหมึกพิมพ์ งานพิมพ์ต่างๆ แต่ถูกนํามา
ปรับเปลียนเป็ นคาเฟ่ ร้ านอาหาร ร้ านนังดืม ไม่มีการรีโนเวท ใช้ ร้านเดิมๆ ตกแต่งแนววินเทจ
แนวฮิพเตอร์ ทําให้ เป็ นจุดศูนย์รวมทังวัยรุ่น วัยทํางาน มาพบปะ สังสรรค์กันมากมาย เมนูขึน
ชือย่านนี รถด่วนผัดเผ็ด ไก่ทอดชิกแม้ ก ไก่ย่างกะทะร้ อน อาหารเกาหลีท้องถิน และมีให้ เลือก
นังแบบมากมายจริงๆ

ทีพัก โรงแรม Travelodge Myeongdong Euljiro หรือ เทียบเท่ า

วันทีGสามของการเดิ นทาง - SEOUL CITY BUS TOUR (นัม ซาน ทงแดมุน พระราชวัง) - ช็อปปิ@ งย่านเมียงดง
อาหารเช้ า : รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม

พาท่านเดินไปขึน" รถบัส 2 ชัน" เทียวชมเมือ งหลวงกรุ งโซล ป้ายแรก จตุรัสควังฮวามุน รถบัสนีเป็นบัสทีทํามาเป็ นพิเศษ ซึงชัน
2จะเปิ ดหลังคาเพือให้ ทา่ นได้ ชมวิวแบบชัดเจน และจะแล่นผ่านสถานทีสวยๆ เด่นๆของกรุงโซล สําหรับรถบั สทีเราจะพาท่านนัง

เป็ น Downtown Palace Namsan Route จะวิงเส้ นทางเป็ นวงกลมจอดทังหมด 15ป้าย และเราสามารถลง ท่องเทียวได้ ทุก
ป้าย รถจะวิงทุกๆ1ชัวโมง แค่แสดงตัว= ก็ขึนได้ ทุกป้ายเลย เส้ นทางวิงดังนี
1. Gwanghwamun (จตุรัสควังฮวามุน)
2. Myeongdong (ถนนช้ อปปิ งเมียงดง)
3. Namsan Hanok Village (หมู่บ้านวัฒนธรรมฮัน-อก)
4. Ambassador Hotel
5. Shilla Hotel
6. (หอคอย โซลทาวเวอร์ )
7. Hyatt Hotel
8. Dongdaemun (ย่านแฟชัน ทงแดมุน)
9. Daehakro
10. Changgyeonggung (พระราชวังชางเคียงกุง)
11. Changdeokgung (พระราชวังชางดอกกุง)
12. Insa-Dong (ถนนสายศิลป์ วัฒนธรรมอินซาดง)
13. Gyeongbokgung (พระราชวังเคียงบกกุง)
14. Cheongwadae (ทําเนียบประธานาธิด ี Blue House)
15. Sejong Center (รูปปั นกษัต รเซจงมหาราช)

**จุดเริมต้ น เริมคันแรก 9.30 รอบสุดท้ ายออก 16.30 สิงอํานวยความสะดวกบนรถ
มีบรรยายให้ เลือกถึง 12 ภาษา ทุกเบาะทีนังมีช่องเสียบ USB**

พาท่านเดินไปยังแหล่งช้ อปใจกลางกรุงโซล "เมีย งดง" (Myeong-Dong) แหล่งช้ อป
ปิ งอันดับต้ นๆทีขาช้ อปแหลกทังหลายรู้จักกันเป็ นอย่างดี เพราะย่านนีถือเป็ นศูนย์รวม
แฟชันชันนําของหนุ่มสาวชาวโสมเลยก็ว่าได้ หากอยากดูเทรนด์การแต่งตัว
เครืองสําอางค์แบรนด์เกาหลี ของกิฟช้ อป รองเท้ า แฟชัน จะชมเหล่าสาวหน้ าเด้ ง หรือ
จะมองหนุ่มหน้ าใส มาทีนีรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ค่ะ ถ้ าจะให้ เปรียบก็คล้ ายๆกับย่าน
สยามของบ้ านเรานันเอง รวมถึงอาหารสตรีทฟูดส์ ก็รวมตัวอยู่ทีนีเช่นกัน และท่านสามารถเดินเล่นอิสระ ฟรีไทม์ ไม่จํากัดเวลา
เพราะสามารถเดินกลับโรงแรมทีพักได้ เองเลย สะดวกสบายมากๆ
อิสระ: อาหารกลางวัน / อาหารเย็น

ทีพัก โรงแรม Travelodge Myeongdong Euljiro หรือ เทียบเท่า
วันทีGสีGของการเดิ นทาง ร้านซื@อของฝากเกาหลี - LOTTE DUTY FREE - ช็อปปิ@ งย่านฮงแด - สนามบินสุวรรณภูม ิ
อาหารเช้ า : รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
เดินทางสู่ ช็อ ปปิ " ง เซ็น เตอร์ พาท่านซือ ของฝาก เครืองสําอางค์เกาหลี เช่น Pinekiss
Celling App สมุนไพรต่างๆ โสมเกาหลี นํามันสนเข็มแดง ฮ้ อตเก้ นามู ของขึนชือประจํา

ประเทศเกาหลี ภายในจะมีสินค้ าให้ เลือกหลายหลาก ขนมช้ อคโกแลต สาหร่ายรสชาติต่างๆ
วุ้นเส้ น เครืองปรุงอาหารเกาหลี เครืองครัวเกาหลี ตุ๊กตา ของทีระลึก ราคาถูกพร้ อมบริการแพ
คลัง
พาท่านช้ อปปี งสินค้ าปลอดภาษี ทีห้าง Lotte Duty Free ทีนีมีสินค้ าให้ ท่านเลือกช้ อป
มากมาย ไม่ว่าจะเครืองสําอางค์เกาหลี หรือต่างประเทศ เช่น Sulwhasoo Whoo Innisfree
3CE Lancome Dior Estee นําหอมนับร้ อยๆยีห้ อ กระเป๋ า แฟชันเกาหลี MCM
StreghtAngel แว่นตาเกาหลี Gentle Monster นาฬิกาแบรนด์เนมต่างๆ TAG Rolex และ

สินค้ าแบรนด์เนม Chanel Louis Vitton Gucci Balenciaga ราคาถูกๆอีกมากมาย

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 ช้อปตลอดข้ าง

ทาง และย่านนียังมีอาหาร

อิสระ: อาหารกลางวัน

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เพือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.05 น. นําท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเทียวบินที 7C2203
00.00 น. ถึงสนามบินสุว รรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

!! ราคาโปรโมชันมีจ ํานวนจํากัด !!
***ราคาจะปรับขึน" เรือยๆ ตามระบบออนไลน์ ***
>>กรุณาเช็คราคากับ เจ้ าหน้ าทีก่ อ นจอง<<
**ไม่ม ีร าคาเด็ก **
ทารก ( ไม่เกิน ปี ) = 6,000
ราคาสําหรับ 2-3 ท่าน / จอง1ท่าน + พักเดีGยว เพิGมท่านละ 5,000 บาท
ว ันเดินทาง
06-09 ก.ค 65
07-10 ก.ค 65
10-13 ก.ค 65
13-16 ก.ค 65
14-17 ก.ค 65

ราคาปกติ /
19,999
20,999
19,999
22,999
22,999

ั
โปรโมชน
15,999
15,999
16,999
17,999
17,999

ข้ อ กําหนดและเงือนไข
1. การสํารองทีนัง
• แพคเกจนีสามารถออกเดินทางตัง 6 ท่านขึนไป
• การลงทะเบียน K-ETA ผู้เดินทางสามารถทําได้ เอง หรือให้ ทางบริษัทดําเนินการให้ คิดค่าบริการรวมค่าสมัคร 500 บาท
(กรณีจองทัวร์ กับเราเท่านัน)
การชําระเงิน :
• ชําระมัดจํา 50% และชําระส่วนที7เหลือก่อนเดินทางขันตํ7า 15 วัน

หากท่านให้ บริษัททะเบียนK-ETA ให้ กรุณาจองล่วงหน้ าขันตํา7 15วัน และต้ องมัดจํา 50% (ผลอนุมัติ ชําระส่ วนที
เหลือก่ อนเดิน ทาง 15วัน หรือชําระทันที / ผลไม่ อนุมัติ คืน มัดจําและหักค่ าลงทะเบียน(500บาท) +ค่ า
ดําเนินการ (1,000บาท) **** กรณีลูกค้ าจองกระชันชิด (7-10วัน) บริษัทจําเป็ นต้ องออกตั=วเพื7อป้องกันที7นั7งหลุด ถ้าผล
K-ETAไม่อนุ มัติ คืนมัดจําและหักค่าลงทะเบียน(500บาท)+ค่าจองตั=ว(5,000บาท)
• หากจองทัวร์ ก่อนเดินทางน้ อยกว่า 7วัน ชําระเต็มเท่านัน
• กรณีมัดจํา และไม่ชําระส่วนที7เหลือถือว่าท่านสละสิทธิA ไม่ สามารถเรียกร้ องคืนเงินได้ ทุกกรณี
การบริการตามนโยบายควบคุมโรคทีบริษัทจัดการให้ :
• ลงทะเบียน K-ETA เราเป็ นตัวแทนลงทะเบียนตามข้ อมูลที7ท่านให้ มา หากไม่ผ่านหรือไม่ได้ รับการอนุมัติ ไม่ สามารถ
เรียกร้ องคืนเงินและค่าบริการได้ หรือหากท่านเข้ าเกาหลีแล้ ว ไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมือง ก็ไม่สามารถเรียกร้ องคืนเงิน
ได้ เช่นกัน ***ค่าสมัครและบริการ 1,500 บาท
• การลงทะเบียน Q-Code ยกเว้ นการกักตัว ท่านต้ องแสดงเอกสารภาษาอังกฤษที7เชื7อถือได้ เช่น วัคซีนพาสปอร์ ต และ
ได้ รับวัคซีนขันตํ7าเข็ม2 ไม่เกิน 180วัน (ยกเว้ น Johnson เข็ม1ไม่เกิน 180วัน) หากเป็ นเข็มบู สเตอร์ ต้ องก่อนเดินทาง 14
วัน ***ไม่มีค่าใช้ จ่าย
• การลงทะเบียนตรวจ Covid RT-PCR ที7สนามบินอินชอน ***ท่านต้ องชําระเองตอนตรวจ ราคา 80,000-120,000 วอน
• การลงทะเบียน Thailand Pass เพื7อกลั บเข้ าประเทศไทย ท่านต้ องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
หมายเหตุ :
• ท่านต้ องยื7นผลตรวจโควิด RT-PCR ก่อนขึนเครื7อง 48ชั7วโมง กรณีผลเป็นบวก หรือติดโควิด สามารถย้ ายวันเดินทาง
เฉพาะท่านที7ติดโควิดมีเอกสารจากทางโรงพยาบาล หักค่าใช้ จา่ ยตามจริง หรือหากยกเลิกสามารถรีฟันคืนได้ เฉพาะค่า
ตั=วตามกฏสายการบินเท่านัน
• ท่านอื7นในคณะหากต้ องการยกเลิก หรือย้ ายวันจะต้ องมีค่าใช้ จ่ายตามเงื7อนไขปกติ
• ราคานีสําหรับพาสปอร์ ตไทยเท่านัน หากเป็ นต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ7ม 3,000 บาท และต้ องทําตามเงื7อนไขการเข้า
ประเทศเกาหลีใต้
2. การยกเลิกการเดินทาง
• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดที7ชําระแล้ ว
• ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดที7ชําระแล้ ว
• ยกเลิกการจองน้ อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้
• ยกเลิกจากเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้ แต่หักค่าใช้ จา่ ยตามจริง ๆ
• ราคาโปรโมชั7น/แคมเปญ/อีเว้ นท์ตา่ งๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ ทุกกรณี
• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิ ก/เปลี7ยนชื7อ/Refund ได้ ทุกกรณี
•

ราคานีร1 วม
• ค่าตั=วเครื7องบิน ไป-กลั บพร้ อมคณะ (สายการบิน LOW COST)
• ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที7มี
• ค่าอาหารมือเช้ าทีโ7 รงแรม และ หมูย่างเกาหลี ที7ร้าน Myeong Ryun Jinsagalbi (หรือเทียบเท่า)
• ค่า Ticket Seoul City Self Tour (วันเดินทางอิสระ / เดินทางนอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์ )
• ค่าที7พักระดับมาตรฐาน จํานวนคืนตามระบุในโปรแกรม (1ห้ องพัก2-3ท่าน) TRAVEL LODGE หรือเทียบเท่า
• ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที7ยวตามรายการ
• ค่านําหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน (**ขากลับ 20 กก./1 ชิน เท่านัน**)
• ค่าหัวหน้ าทัวร์ ผ้ ูชํานาญเส้ นทาง นําท่านท่องเที7ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิAหัวหน้ าทัวร์ ไม่บินขึนไป
พร้ อมกรุ๊ ปทัวร์ )
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง (เงื7อนไขตามกรมธรรม์ )
ราคานีไ1 ม่ รวม
• ค่าลงทะเบียน K-ETA
• ค่าตรวจ PCR ที7สนามบินอินชอน และที7อื7นๆ (ทุกที7 หากมี)
• ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ7น 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
• ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ ต ต่างด้ าว (ผู้เดินทางต้ องยื7นด้ วยตนเองเท่านัน)
• ค่านําหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที7เกินกําหนด
• ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์ โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื7องดื7มนอกเหนือรายการทัวร์
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ7ม 7% และภาษีหัก ณ ที7จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
• ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่ สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
• กรณีท่านติดโควิทที7เกาหลีต้องเสียค่าใช้ จ่ายส่วนตัวด้ วยตัวเอง
1. การผ่ านด่ านตรวจคนเข้ าเมือง
• หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง ทังขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ Refund ได้ ทุกกรณี
• หากผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอํานาจใดๆ หรือส่วนเกี7ยวข้องใดๆ ผู้เดินทางต้ องจัดการ
เอกสารส่วนตัว เที7ยวบิน และค่าใช้ จา่ ยต่างๆที7เกิดขึนเองทังหมด
หากท่ านถูกเจ้ าหน้ าทีตม.เกาหลี กักตัวไม่ ให้ เดิน ทางเข้ าประเทศ
ค่ าใช้ จ่ายทีเกิดขึนในระหว่
1
างถูกกักตัวและส่ งตัวกลับประเทศไทยลูกค้ าจะต้ องเป็ นผู้ชําระเองทัง1 หมด

2. หมายเหตุ
กรุ ณาอ่ านและทําความเข้ าใจข้ อตกลงด้ านล่ างโดยละเอียดก่ อนทําการจองทุกครั1ง
1. หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้ อยกว่า 6 เดือนทําให้ ไม่สามารถ
เดินทางได้ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไม่ สามารถ Refund ค่าทัวร์ ได้)
2. บริษัทมี สิทธิAในการ ปรับเปลี7ยนเที7ยวบิน เส้ นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที7ยว ได้ ตามความเหมาะสม
โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
3. บริษัทขอสงวนสิทธิAในการเปลี7ยนแปลงเที7ยวบินทังไปและกลั บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที7ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ เพราะค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จา่ ยให้ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิ7งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที7เกิดจาก ความ
ประมาทของตัวนักท่องเที7ยวเองี
6. ตั=วเครื7องบินเป็ นตั=วราคาพิเศษ กรณีที7ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะทังขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตุใดๆ ไม่สามารถ
เปลี7ยนแปลงวัน/ชื7อ หรือยกเลิ กคืนเงินได้
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสินหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที7ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที7ตรวจคนเข้าเมือง
หรือเจ้ าหน้ าที7กรมแรงงานทังจากไทยและต่างประเทศซึ7งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
8. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากไม่มั7นใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้ าที7ก่อนเพื7อ
ยืนยันเวลา และการเปลี7ยนแปลงจากเหตุสุดวิสัยดังข้ อด้านบน ก็อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ เช่นกัน ไม่
สามารถนํามาเรียกร้ องคืนได้ ทุกกรณี
9. ขอสงวนสิทธิAห้องพักสําหรับผู้ที7ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ ผ้ ูอื7นใช้ สิทธิAแทนได้ ทุกกรณี
10. ห้ องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST ซึ7งบริษัทไม่สามารถการันตี ทําได้ เพียงรีเควสให้ ได้ เท่านัน ทังนี
ขึนอยู่กับทางโรงแรมเป็ นผู้จัดการให้
11. มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มีอํานาจในการให้ คําสัญญาใดๆแทนบริษัททังสิน เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านัน
12. ทางคณะทัวร์ ไม่มีอํานาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้ าเมือง และทางคณะทัวร์ จะออกเดินทางจากสนามบินหลัง
เวลาเครื7องลงประมาณ 1 ชั7วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธิAในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้ าในการผ่าน
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ต้ องรับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกับคณะด้ วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้ องค่าใช้ จ่าย หรือ
รีฟันค่าทัวร์ /ค่าอาหารที7ไม่ได้ เข้ าร่วมกับทางทัวร์ ทุกกรณี

13. หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ ท่องเที7ยว ต้ องยินยอมให้ ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทต่อวัน เพื7อรักษา
ตั=วขากลับ มิเช่นนันถือว่าท่านสละสิทธิAยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถเรียกร้ องคืนได้ ภายหลัง
14. ถ้ าลูกค้ ามีความประสงค์ไม่เข้ าร้ านค้ าตามที7โปรแกรมกําหนด ต้ องยินยอมให้ ทางแลนด์ปรับร้ านละ 3,000 บาท เพื7อ
ความเป็ นระบบ และถูกต้ องตามเงื7อนไขท่องเที7ยวที7ท่านได้ซือมา
15. ถ้ าลูกค้ าติดโควิทที7เกาหลี จะไม่สามารถรีฟันค่าทัวร์ ได้ ทุกกรณี (และท่านต้ องชําระค่ากักตัว/ค่าโรงพยาบาลเองทังหมด)

เมือท่ านตกลงจองชําระเงินไม่ ว่าทัง1 หมดหรือบางส่ วน ทางบริษัทฯจะถือว่ า ท่ านได้ ยินยอม
และยอมรับในข้ อกําหนด เงือนไข และข้ อตกลงต่ างๆ ทีได้ ระบุไว้ แล้ วทัง1 หมด

