บิน ด้ว ยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) : ขึนเครืองทีท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)

XJ700
XJ701

BKK (สุว รรณภูมิ ) – ICN (อิ น ชอน)
ICN (อิ น ชอน) – BKK (สุว รรณภูมิ )

02.35 – 10.05
11.20 – 15.10

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยนําหนักไม่เกิน ก.ก. ( ชิน) และ ถือขึนเครื'องบินได้นําหนักไม่เกิน + ก.ก. **
**ขอสงวนสิ ท ธิ7 ในการเปลียนแปลงไฟล์ท บิ น และสายการบิน **
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ผู้ทีเดิ น ทาง จะต้อ งได้ร บั วัค ซีน ดังต่อ ไปนี :
ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/JOHNSON&JOHNSON ถึงจะได้ร บั
การรองร บั การละเว้น การกัก ตัว เมือถึงประเทศเกาหลี โดยประเทศเกาหลีร บั รองวัค ซี น ไขว้ โดยการ
ฉี ด เข็ม ที A ต้อ งไม่เ กิ น Dkb วัน (ยกเว้น JOHNSON&JOHNSON เข็ม D ไม่เกิ น Dkb วัน ) หากเป็ น
เข็ม บูส เตอร์ ต้อ งก่อ นเดิ น ทาง D\ วัน

ลงทะเบีย นให้ค รบ A ขันตอน
D. ลงทะเบีย น K-ETA พร้อ มชํา ระค่า ธรรมเนี ย ม
A. ลงทะเบีย น Q-CODE ให้

DAY 1 กรุงเทพฯ (สุว รรณภูมิ )
23.00

(–/–/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่ า อากาศยานสุว รรณภูมิ ชัน 1 เคาน์ เ ตอร์ สายการบิ น AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้ า ที'ของ
บริษท
ั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํา นวยความสะดวกในการลงทะเบีย นเพือร บั หน้ า กากอนาม ยั และม คั คุเ ทศก์
คอยให้ค าํ แนะนํามาตราการการป้ อ งกัน COVID-DQ ก่อ นออกเดิ น ทาง
**กรุณ าเผือเวลาในการเดิ น ทางมายังสนามบิน อย่างน้ อ ย S ชัวโมง เนื องจากต้อ งใช้เวลาในการเช็ค อิ น **

DAY 2 กรุงเทพ (สุว รรณภูมิ ) – อิ น ชอน – สวนสนุก ล็อ ตเต้เวิ ล ด์ - ย่า นฮงแด - พิ เศษ!!! .... สํา หร บั
สาวก HARRY POTTER ต้อ งห้า มพลาดดด!! คาเฟ่ สุด ชิ ก Q\S KING’S CROSS (-/L/-)
02.35

10.05

ออกเดินทางสู่ ท่า อากาศยานนานาชาติ อิ น ชอน ประเทศสาธารณร ฐั เกาหลีใ ต้ โดย สายการบิน AIR ASIA X
เทีย' วบินที' XJ700
**รวมนําหนัก กระเป๋าสําหรับ โหลดใต้ท้อ งเครืองไม่เกิ น Ab ก.ก. (ชิ น) และถือ ขึนเครืองได้ d ก.ก.
**ขอสงวนสิ ท ธิ7 ในการเปลียนแปลงไฟล์ท บิ น และสายการบิ น **
เดินทางถึง ท่า อากาศยานนานาชาติ อิ น ชอน ประเทศสาธารณร ฐั เกาหลีใ ต้
** ตามเวลาท้องถิน' เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ ชั 'วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื'อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา **
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สํา ค ญ
ั : หลังทุกท่านผ่านขันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง ด่านควบคลุมโรค และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย เมื'อผ่านเข้า
เกาหลีแล้วเจ้าหน้าทีจ' ะนําท่านตรวจ RT-PCR TEST ตามนโนบายและระเบียบการเข้าประเทศของเกาหลี ก่อนจะ
นําท่านเช็คอินเข้าโรงแรมเพื'อทําการรอผลตรวจ J-K ชั 'วโมง จึงจะสามารถเดินทางท่องเที'ยวได้ (ท่า นละ kb,000
วอน หรือ ประมาณ 2,800 บาทไทย ไม่ร วมในค่า ทัว ร์) !ลูก ค้า สามารถ WALK-IN เพือทํา การตรวจได้เลยค่ะ !
เทียง รับ ประทานอาหาร ณ เมนู BULGOGI

นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุก ล๊อ ตเต้เวิ ล ด์ (LOTTE WORLD) สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ตดิ อันดับโลกทีต' งอยู
ั ่ในกรุง
โซล ซึ'งแบ่งออกเป็ น ส่วนหลักคือ สวนสนุ กในร่มทีช' 'อื ว่า LOTTE WORLD ADVENTURE ทีม' อี ยู่ทงหมด
ั
1 ชัน
แต่ละชันก็จะมีเครื'องเล่นต่างๆ ร้านอาหาร ร้านขายของที'ระลึก และลานสเก็ตนํ าแข็งขนาดใหญ่ และในส่วนของ
สวนสนุ กกลางแจ้งนันมีช'อื ว่า MAGIC ISLAND อันเป็ นทีร' วมเครื'องเล่นหวาดเสียวหลายๆ ชนิด นอกจากนียังมีสงิ'
อํานวยความสะดวกอื'นๆ ภายในบริเวณสวนสนุกแห่งนี ไม่ว่าจะเป็ นห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ ฯลฯ

นําท่านช้อปปิ ง ย่านฮงแด เป็ นย่านช้อปปิ งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก (HONGIK UNIVERSITY) จึง
เป็ นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็ นอีกเส้นหนึ'งทีม' บี รรยากาศโรแมนติก อีกทังยังมีรา้ นกาแฟทีเ' ป็ น
เอกลักษณ์ แกลเลอรี' ร้านค้าจําหน่ ายสินค้าแฟชั 'น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารทีน' ่าสนใจในหมู่วยั รุ่นอายุ J ปี ทน'ี ิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยงั ไม่แพงอีกด้วย
พิ เศษ!!! .... สํา หร บั สาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! กับคาเฟ่ สุดชิก a1J KING’S CROSS ทีจ' าํ ลอง
ชานชาลา a เศษสามส่วนสี' ชานชาลาทีอ' ยู่ในสถานีรถไฟคิงส์ครอสลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ'งเป็ นทางเชื'อมต่อ
ระหว่างโลกมักเกิลกับโลกเวทมนตร์ ซึ'งอยู่ระหว่างชานชาลาหมายเลข a และ ซึ'งเดินทางด้วยรถไฟสายด่วน
ของฮอกวอตส์ ด้านในให้ท่านได้ส มั ผัสกลิ'นอายในการจําลองความเป็ นเมือ งเวทมนต์ เพลิดเพลินกับมุมถ่ ายรูป
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ต่างๆ มีชุดคลุมกับผ้าพันคอทัง 1 บ้าน พร้อมไม้กายสิทธิ eให้ถ่ายรูป สามารถเลือกซือเครื'องดื'มและของหวานได้
ตามใจชอบ (ในกรณีทท'ี ่านต้องการเข้าไปถ่ายรูปด้านใน จะต้องซือเครื'องดื'มจากทางร้าน)

คํา
ทีพัก

อิ ส ระอาหารคํา ณ ย่า นฮงแด เพือความสะดวกในการท่อ งเทียว
SKYPARK MYEONGDONG3, SEOUL หรือ เทีย บเท่า

DAY 3 ศูน ย์ส มุน ไพรนําม นั สนเข็ม แดง – พิ พิธ ภัณ ฑ์ส าหร่า ย – ศูน ย์ร วมเครืองสํา อางค์แ บรนด์ด งั
เกาหลี - ศูน ย์ส มุน ไพรฮ็อ กเกตนามู -– พระราชวังเคีย งบกกุง – หมู่บ ้า นบุก ชอน – ภูเขานัม
ซาน – หอคอยเอ็น โซลทาวเวอร์ - ดิ ว ตีฟรี – ย่า นเมีย งดง
(B/L/-)
เช้า

บริ ก ารอาหารเช้า แบบ SET BOX
นําท่านเดินทางสู่ ศูน ย์ส มุน ไพรนําม นั สนเข็ม แดง (RED PINE) เป็ นผลิตภัณฑ์ ทีส' กัดจากน้ามันสน มีสรรคุณช่วย
บํารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็ นอย่างดี
นํ า ท่ า นเดินทางสู่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ส าหร่า ย (KIMPAP) จัด แสดงเรื'องราวต่า งๆของการทํา สาหร่ า ยและประวัต ิความ
เป็ นมาต้นกําเนิดของการผลิตสาหร่ายและขันตอนการผลิตสาหร่ายทีส' ดใหม่ทุกวัน ให้ท่านจะได้เลือกชิมผลิตภัณฑ์ท'ี
ทําจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ล ิมลองและเลือกซือเหมาะแก่การนํ ามาเป็ นของฝาก เช่น สาหร่ายอบแห้ง ,
สาหร่ายย่าง พิ เศษ !! ให้ท่า นได้ใ ส่ชุด ประจําชาติ เกาหลี “ ฮัน บก” (HANBOK) และถ่ายรูปไว้เป็ นทีร' ะลึกนําท่าน
นําท่านเดินทางสู่ ศูน ย์ร วมเครืองสํา อางแบรนด์ด งั เกาหลี (COSMETIC GALLERY) เช่น WATER DROP (ครีม
นําแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ์) , ALOE VERA PRODUCT (ผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร ว่านหางจระเข้) เป็ นต้น
เดินทางสู่ ศูน ย์ส มุน ไพรฮ็อ กเกตนามู (RAISIN TREE) ต้นไม้ชนิดนีเจริญเติบโตในป่ าลึก บนภูเ ขาที'ปราศจาก
มลภาวะและระดับสูงเหนือนําทะเล K -k เมตร เมล็ดพันธุข์ องสมุนไพรฮ็อกเกตนามูนี เป็ นทีน' ิยมของคนเกาหลีรุ่น
ใหม่ เพราะมีผลช่ว ยดูแลตับให้แ ข็งแรง ป้ องกันโรคตับ แข็งไม่ถูก ทําลายจากการดื'มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี' สาร
ตกค้างจากอาหารและยา
เทียง
บริ ก ารอาหาร ณ ภัต ตาคาร เมนู JIMDAK
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นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังเคีย งบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) หรือเรียกอีกแบบหนึ'งว่า “พระราชวังค
ยองบกกุง” เป็ นทังสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเทีย' วยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังทีม' ขี นาดใหญ่และเก่าแก่ทส'ี ุดใน
กรุงโซล สร้างขึนในปี Ja1 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนันภายในพระราชวังมีอาคารและตําหนัก
ต่างๆมากกว่า
หลัง แต่เมื'อมีการรุกรานของญี'ป่ ุน อาคารส่วนใหญ่กไ็ ด้ถูกทําลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ หลัง
เท่านัน อย่างไรก็ต ามพระราชวังเคีย งบกกุงนันขึนชื'อ ว่า เป็ นพระราชวัง ที'ส วยงามที'สุ ด เนื'อ งจากฉากหลัง ของ
พระราชวังนันเป็ นเขาพูกกั ซาน จึงทําให้ดยู งิ' ใหญ่อลังการเป็ นอย่างมาก

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้า นบุก ชอนฮัน อก (BUKCHON HANOK VILLAGE) หรือบางคนเรียกว่า หมู่บา้ นบุคชอน
ฮันอ๊ก เป็ นอีกหนึ'งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องทีท
' นั สมัยของกรุงโซลนัน หมู่บา้ นแห่งนีก็ยงั คง
รักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิน' อายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสําหรับคนทีช' อบสถานทีท
' ่องเที'ยว
เชิงประวัตศิ าสตร์ หมู่บา้ นบุกชอนฮันอกถือเป็ นสถานทีท' ่องเทีย' วอีกแห่งหนึ'งทีเ' มื'อนักท่องเทีย' วได้ไปเยือนแล้ว จะ
ได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน
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นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ ภูเ ขานํ า ซาน เป็ น ที'ต ังของ หอค อยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18
หอคอยเมืองทีส' ูงทีส' ุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนําทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล
จากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถงึ เขาพูกกั ซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะ
เห็นไกลไปถึงแม่นําฮันกัง เป็ นอีกหนึ'งสถานที' ที'สุดแสนจะโรแมนติก และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที'น'ียงั คงได้รบั ความ
นิยมเสมอมา เพราะเป็ นสถานที'คล้องกุญแจคู่รกั ที'ยอดนิยมของนักท่องเที'ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื'อว่า
หากได้มาคล้องกุญแจด้วยกันทีน' 'ี และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําให้รกั กันมั 'นคง ยืนยาว ตราบนานเท่านาน ** ยังไม่
รวมค่า ขึนลิฟต์ และค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกั สําหรับคล้อง ท่านสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได้ ** **ราคา
รวมค่ารถ SHUTTL BUS แล้ว**

นําท่านเดินทางสู่ ดิ ว ตี ฟรี (DUTY FREE) เป็ นศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีทใ'ี หญ่ทส'ี ุดในโซล ให้ได้ชอ็ ปปิ งสินค้าแบ
รนด์เนมชันนําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครื'องสําอาง , กระเป๋ า , กล้องถ่ายรูป
หรือจะเป็ นโทรศัพท์มอื ถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซือได้อย่างเต็มที' เป็ นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดงั กว่า 250 แบรนด์
ทังเครื'อ งสํา อาง , นํ าหอม , กระเป๋ า , สิน ค้า แฟชั 'นต่า งๆ เช่ น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI ,
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LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เป็ นต้น ไม่ได้มแี ค่เพียง
สินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านัน สินค้าแบรนด์เกาหลีกม็ ใี ห้เลือกหลากหลายไม่แพ้กนั ราคาก็ถูกกว่าร้านค้าด้าน
นอกและบางยีห' อ้ ก็ถูกกว่าในประเทศไทยอีกด้วย หากจะเข้าไปช็อปปิ งกันทีห' ้างแห่งนี ให้พกพาสปอร์ตและข้อมูลตั tว
เครื'องบินไปด้วยเพราะต้องใช้ในการซือสินค้า
นําท่านเดินทางสู่ ย่า นเมีย งดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมียงดงได้ช'อื ว่าเป็ น
แหล่งรวมแฟชั 'นแบรนด์เกาหลีชนนํ
ั า ซึ'งในแต่ละวันจะ มีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช็อปปิ งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถ
หาซือสินค้าได้อย่างหลากหลายทังเสือผ้า , รองเท้า , กระเป๋ า , เครื'องสําอางซึ'งเป็ นที'รู้จกั อย่างดีของคนไทย เช่น
LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็ นต้น เครื'องประดับ
, ซีดเี พลง , วีซีดี , ดีวดี ห
ี นังและซีรยี ์ท'ฮี ติ ตลอด จนไปถึงของที'ระลึก ที'มรี ูปดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยู่ใ น
สินค้า อีกทังยังมีรา้ นกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิมลองไอศกรีม , วอน ทีส' งู เกือบฟุตได้ทน'ี ี

คํา
ทีพัก

อิ ส ระในการร บั ประทานอาหาร เพือความสะดวกในการท่อ งเทียว
YONGJEONG INTERNATIONAL HOTEL, SEOUL หรือ เทีย บเท่า

DAY \ สนามบิ น อิ น ชอน – กรุงเทพฯ (สุว รรณภูมิ )
เช้า
11.20

15.10

(B/-/-)

บริ ก ารอาหารเช้า แบบ SET BOX
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่า อากาศยานนานาชาติ อิ น ชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใ ต้
ออกเดินทางสู่ ท่า อากาศยานสุว รรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X เทีย' วบินที' XJ701
**รวมนําหนัก กระเป๋ าสําหรับ โหลดใต้ท้อ งเครืองไม่เกิ น Ab ก.ก. (ชิ น) และถือ ขึนเครืองได้ d ก.ก.
**ขอสงวนสิ ท ธิ7 ในการเปลียนแปลงไฟล์ท บิ น และสายการบิ น **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุว รรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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อัต ราค่า บริ ก าร

วัน ทีเดิ น ทาง

ราคาผู้ใ หญ่

พัก เดียว

Dd – Ab กรกฎาคม Auwu
AA – Au กรกฎาคม Auwu
A\ – Ad กรกฎาคม Auwu
AQ กรกฎาคม – bD สิ งหาคม wu
bd – Db สิ งหาคม Auwu
DA – Du สิ งหาคม Auwu
D\ – Dd สิ งหาคม Auwu
DQ – AA สิ งหาคม Auwu
AD – A\ สิ งหาคม Auwu
Aw – AQ สิ งหาคม Auwu
Ak – SD สิ งหาคม Auwu

11,999
12,999
12,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

** จอยแลนด์ Du,QQQ บาท **
** ไม่ม ีร าคาเด็ก สํา หร บั เด็ก อายุไม่ถึง A ปี ณ วัน เดิ น ทางกล บั (INFANT) ท่า นละ Db,bbb บาท **
** (ไม่ม ีทีนังบนเครืองบิ น )**
**หากต้อ งการทํา กรุป๊ ส่ว นตัว สามารถสอบถามเจ้า หน้ า ทีได้**
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-

-

อัตรานียังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน' ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ
ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทังนีท่านสามารถให้
มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ eในการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ทีส' นามบิน ในวันเช็คอิน
ถ้าหากมีผเู้ ดินทางตํ'ากว่า คน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ eในการยกเลิ ก การเดิ น ทางหรือ มีก ารเปลียนแปลงราคา
โดยจะแจ้งให้ท ราบล่ว งหน้ า d วัน ก่อ นการเดิ น ทาง
กรณี พกั S ท่า น/ห้อ ง ทางโรงแรมจะทํา การเสริ ม เตีย งให้เท่า นัน การเสริมเตียงจะขึนอยู่กบั นโยบายของโรงแรม
นันๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)
อัต รานี เฉพาะนัก ท่อ งเทียวทีถือ หนังสือ เดิ น ทางไทยเท่า นัน กรณี ถือ หนังสือ เดิ น ทางต่า งประเทศ ทางบริ ษท
ั
ขอสงวนสิ ท ธิ7 เรีย กเก็บ ค่ า ธรรมเนี ย มเพิ มจากราคาทัว ร์ ท่ า นละ Dbb USD. (เป็ นเงิ น ไทยประมาณ S,200
บาท)

สํา ค ญ
ั !! : กรณี ผ้เู ดิ น ทางถูก ปฏิ เสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้น ทางและปลายทาง ทังจากที
ด้า นหน้ า เคาน์ เตอร์เช็ค อิ น หรือ จากด่า นตรวจคนเข้า เมือ งก็ต าม ทางบริ ษท
ั ขอสงวนสิ ทธิ7 ไม่ร บั ผิด ชอบ
ค่า ใช้จ ่า ยทีจะเกิ ด ขึนตามมา และ จะไม่ส ามารถคืน เงิ น ค่า ทัว ร์ที ท่ า นชํา ระเรีย บร้อ ยแล้ว ไม่ว ่า ส่ว นใด
ส่ว นหนึ ง
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสิ น ค้า พืนเมือ งของร ฐั บาลเกาหลีร ่ว มกับ การท่อ งเที ยวเกาหลี ใน
นามของร้า นร ฐั บาล ซึ งจํา เป็ นต้ อ งระบุ ไ ว้ใ นโปรแกรมทัว ร์ เพราะมีผ ล กับ ราคาทัว ร์ จึ ง
อยากเรีย นชี แจงลูก ค้ า ทุก ท่ า นว่า ร้า นร ฐั บาลทุก ร้า นจํา เป็ นต้ อ งแวะชม จะซื อหรือ ไม่ซื อ
ขึนอยู่ก บั ความพอใจของลูก ค้ า เป็ นหล กั และถ้า หากลูก ค้ า ไม่ม ีค วามประสงค์จ ะเข้า ร้า น
ร ฐั บาล ขอสงวนสิ ท ธิ7 ในการเรีย กเก็บ ค่า ใช้จ ่า ยทีเกิ ด ขึนจากท่า นเป็ น จํา นวนเงิ น Dbb USD /
ท่า น / ร้า น
กรณี ต ้ อ งการตัด กรุป๊ ส่ว นตัว กรุป๊ เหมาที สถานะผู้เ ดิ น ทางเป็ น เด็ก นัก เรีย น นัก ศึก ษา ครู ธุร กิ จ ขาย
ตรงเครืองสํา อางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่ า งชาติ หรือ คณะที ต้ อ งการให้ เ พิ มสถานที ขอดูง าน กรุณ า
ติ ด ต่อ แจ้งรายละเอีย ด โดยละเอีย ด กับ เจ้า หน้ า ทีเพือทํา ราคาให้ใ หม่ทุก คร งั
การลงทะเบีย นเข้า-ออกประเทศเกาหลีแ ละไทย
1. เงือนไขการลงทะเบีย น K-ETA (ควรเผือเวลาในการพิ จ ารณาอย่างน้ อ ย Db วัน )
- ทางบริ ษท
ั ฯ จะทํา การลงทะเบีย น K-ETA ให้ หล งั จากได้ร บั เงิ น ม ดั จํา หากลงทะเบีย นไม่ผ่า นจะรีฟัน เงิ น คืน
ให้โดยหัก ค่า ใช้จ ่ายตามจริง
1.1.1 หากไม่ผ่า น K-ETA หัก ค่าม ดั จํา ตั {ว Dubb บาท และค่า กรอก K-TEA ubb บาท
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1.1.2 กรณี ทีลูก ค้า มี K-ETA อยู่แ ล้ว ทางบริ ษทั จะคืน ค่า ธรรมเนี ย ม Sbb บาท/ท่า น
- ทางบริ ษ ัท ฯ เป็ นเพีย งตัว แทนในการลงทะเบีย น ตามข้อ มูล ที ท่ า นให้ ม าเท่ า นัน หากไม่ผ่า นการอนุม ตั ิ ไม่
สามารถเรีย กร้อ งเงิ น คืน ได้
- การลงทะเบีย น K-ETA เป็ น ส่ว นนึ งในการค ดั กรองคนเข้า - ออกเกาหลีเท่า นัน ด่านตรวจคนเข้า เมือ งอาจจะ
มีก ารค ดั กรองอี ก คร งั การทํา K-ETA ไม่ได้เ ป็ นการการัน ตี ว ่า จะต้ อ งผ่า นด่า น หากไม่ผ ่า นด่า ตรวจคนเข้า
เมือ งก็ไม่ส ามารถเรีย กร้อ งเงิ น คืน ได้ทุก กรณี
- เอกสารทีต้อ งเตรีย ม คือ สํา เนาพาสสปอร์ต ทีมีอ ายุเหลือ มากกว่า w เดือ น รูป ถ่า ยพืนหล งั สีข าว ขนาด A นิ ว
ข้อ มูล ส่ว นตัว ทีต้อ งใช้ใ นการกรอกข้อ มูล
2. เงือนไขการลงทะเบีย นยกเว้น การกัก ต วั
- ผู้ทีเดิ น ทาง จะต้อ งได้ร บั วัค ซี น ดัง ต่อ ไปนี : ASTRAZENECA/SINOVAC/SINOPHARM/MODERNA/PFIZER/
JOHNSON&JOHNSON ถึง จะได้ ร บั การรองร บั การละเว้ น การกัก ตัว เมือถึง ประเทศเกาหลี โดยประเทศ
เกาหลีร บั รองวัค ซี น ไขว้ โดยการฉี ด เข็ม ที A ต้อ งไม่เกิ น Dkb วัน (ยกเว้น JOHNSON&JOHNSON เข็ม D ไม่
เกิ น Dkb วัน ) หากเป็ นเข็ม บูส เตอร์ ต้อ งก่อ นเดิ น ทาง D\ วัน
- เอกสารทีต้อ งเตรีย ม คือ เอกสารแสดงการได้ร บั วัค ซีน เป็ นภาษาอ งั กฤษทีเชือถือ ได้ เช่น วัค ซีน พาสสปอร์ต
เป็ น ต้น
3. เงือนไขการลงทะเบีย นตรวจโควิ ด
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ต้อ งตรวจก่อ นเดิ น ทางไม่เกิ น \k ชัวโมง ท่า นต้อ งยืนผลให้ก บั
ทางบริ ษ ัท กรณี เ ป็ นบวกหรือ ติ ด โควิ ด ต้ อ งมีผ ลตรวจและใบร บั รองแพทย์ใ ช้ใ นการยืน ยัน เพือทํา การย้า ย
วัน เดิ น ทาง หรือ เก็บ เครดิ ต การเดิ น ทาง อาจมีก ารเก็บ ค่า ใช้ จ ่า ยตามจริ ง ทังนี ขึนอยู่ก บั นโยบายของสาย
การบิน และบริ ษทั คู่ค ้า (ไม่ร วมในค่าทัว ร์) ต้อ งมีใ บร บั รองผลการตรวจเป็ น ภาษาอ งั กฤษเท่า นัน
- การตรวจ ATK ขาออกจากประเทศไทย ต้อ งตรวจก่อ นเดิ น ทางไม่เกิ น 24 ชัวโมง ท่านต้อ งยืนผลให้ก บั ทาง
บริ ษ ัท กรณี เ ป็ นบวกหรือ ติ ด โควิ ด ต้ อ งมีผ ลตรวจและใบร บั รองแพทย์ใ ช้ ใ นการยืน ยัน เพือทํา การย้า ยวัน
เดิ น ทาง หรือ เก็บ เครดิ ต การเดิ น ทาง อาจมีก ารเก็บ ค่า ใช้ จ ่า ยตามจริ ง ทังนี ขึนอยู่ก บั นโยบายของสายการ
บิน และบริ ษทั คู่ค ้า (ไม่ร วมในค่าทัว ร์) ต้อ งมีใ บรับ รองผลการตรวจเป็ นภาษาอังกฤษเท่า นัน
- การตรวจ RT-PCR ขาเข้า ประเทศเกาหลี ทางบริ ษท
ั จะทํา การทะเบีย นจองให้ แต่ท่า นจะต้อ งเสีย ค่า ใช้จ ่า ย
เอง ประมาณ kb,bbb วอน (ไม่ร วมในค่าทัว ร์)
อัต ราค่า บริ ก ารนี รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื'องบิน (ตั tว) ไป และ กลับ พร้อมคณะ ชันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบิ น และค่ า ภาษี นํ ามั น ทุ ก แห่ ง กรณี ต้ อ งการอั พ เกรด UPGRADE ใช้ ว ี ล แชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ
เปลีย' นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย' วใด เทีย' วหนึ'ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ' ป็ นกรณีพเิ ศษ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ eใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ' กิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
- กระเป๋ าสัมภาระโดยนําหนักไม่เกิน ก.ก. ( ชิน) และ ถือขึนเครื'องบินได้นําหนักไม่เกิน + ก.ก.
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-

-

รถรับส่งนําเทีย' วตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีต' ามทีร' ะบุในโปรแกรมท่องเทีย' ว
หัวหน้าทัวร์นําเทีย' วตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร ตามรายการทีร' ะบุในโปรแกรมการเดินทาง
ค่าโรงแรมทีพ
' กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร' ะบุ (พัก -J ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพกั J ท่านจะเป็ นเตียงเสริม ท่าน)
ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื'นๆ ทีท' าํ ให้โรงแรมตามรายการทีร' ะบุเต็ม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ eในการปรับเปลีย' นโรงแรมทีพ
' กั ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ' ม่รจู้ กั กันมาก่อน
เช่น กรณีทท
'ี ่านเดินทาง ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่าห้องพักเดีย' วตามทีร' ะบุ
ค่าประกันอุบ ตั ิเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารัก ษาพยาบาลวงเงินท่านละ K ,000 บาท หรือกรณีเ สียชีว ติ
วงเงินท่านละ ,000,000 บาท ตามเงือ' นไขของบริษทั ประกันภัย ซึงไม่ร วมประกัน สุข ภาพ

อัต ราค่า บริ ก ารนี ไม่ร วม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากทีร' ะบุในรายการ
- ค่าอาหารสําหรับท่านทีท' านเจ มังสวิรตั ิ หรืออาหารสําหรับมุสลิม
- ค่าวีซ่าสําหรับพาสสปอร์ตต่างชาติ (ถ้ามี) โดยผูเ้ ดินทางต้องทําการยื'นเองเท่านัน
- ค่าใช้จ่ายด้านเอกสารส่วนตัว เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง วัคซีนพาสสปอร์ต เป็ นต้น
- ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ หรือมาช้ากว่าเวลานัดหมาย ท่านต้องออกค่าเดินทางด้วยตนเอง
- ค่าธรรมเนียมในกรณีท'กี ระเป๋ าสัมภาระที'มนี ํ าหนักเกินกว่าที'สายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
- ค่าธรรมเนียมการจองที'นั 'งบนเครื'องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั สายการ
บิน และ รุ่นของเครื'องบินแต่ละไฟล์ททีใ' ช้บนิ ซึง' อาจเปลีย' นแปลงได้อยู่ทส'ี ายการบินเป็ นผูก้ ําหนด
- ค่าภาษีนํามัน ทีส' ายการบินเรียกเก็บเพิม' ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั tวเครื'องบินไปแล้ว
- VAT 7% และภาษีหกั ณ ทีจ' ่าย J%
- อัตรานียังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน' ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ
ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทังนีท่านสามารถให้
มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ eในการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ทีส' นามบิน ในวันเช็คอิน
- ค่าตรวจ RT-PCR ทีสนามบิน อิ น ชอน วัน แรกทีถึงเกาหลี (ราคาประมาณ 80,000 วอน หรือประมาณ 2,800 บาท
ไทย)
- การตรวจ RT-PCR ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 1k ชั 'วโมง ท่านต้องยื'นผลให้กบั ทาง
บริษทั กรณีเป็ นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพือ' ทําการย้ายวันเดินทาง หรือ
เก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทังนีขึนอยู่กบั นโยบายของสายการบินและบริษท
ั คู่ค้า และ
ต้อ งมีใ บร บั รองผลการตรวจเป็ นภาษาอ งั กฤษเท่า นัน
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ค่า การตรวจ ATK ขาออกจากประเทศไทย ต้องตรวจก่อนเดินทางไม่เกิน 1 ชั 'วโมง ท่านต้องยื'นผลให้กบั ทาง
บริษทั กรณีเป็ นบวกหรือติดโควิดต้องมีผลตรวจและใบรับรองแพทย์ใช้ในการยืนยัน เพือ' ทําการย้ายวันเดินทาง หรือ
เก็บเครดิตการเดินทาง อาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง ทังนีขึนอยู่กบั นโยบายของสายการบินและบริษท
ั คู่ค้า และ
ต้อ งมีใ บร บั รองผลการตรวจเป็ นภาษาอ งั กฤษเท่า นัน

เงือนไขการจอง
- กรุณาทําการจองล่ว งหน้ าอย่างน้ อย J วัน ก่อ นออกเดินทาง พร้อ มชําระเงินมัด จําครังที' ท่านละ 7,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี กรุณาชําระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา y. น.
เท่านัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตท
ิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีก' ําหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นั 'นหมายถึงว่า กรณีทม'ี คี วิ รอ (WAITING LIST) ก็จะ
ให้ส ท
ิ ธิ eไปตามระบบ ตามลําดับ เนื'องจากทุก พีเรียด เรามีท'ีนัง' ราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว้น โปรแกรมราคา
พิ เศษ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ7 เรีย กเก็บ ค่า บริ ก าร เต็ม จํา นวน เท่านัน
- หลังได้รบั การลงทะเบียน K-ETA ผ่านแล้ว กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ' หลืออย่างน้อย วัน ก่อนออกเดินทาง หาก
ท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที'ท'บี ริษท
ั กําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ eยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวน
สิทธิ eไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านใดไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ'งก็ตาม
- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ K วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ eในการเรียก
เก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน 100%
เงือนไขการยกเลิ ก และ เปลียนแปลงการเดิ น ทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตังแต่ J วันขึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายทีเ' กิดขึนจริง *ในกรณีทว'ี นั เดินทางตรงกับ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 1 วัน*
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง K- a วัน คืนเงิน K %ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจําตั tวเครื'องบิน
โรงแรม และค่าใช้จ่ายจําเป็ นอื'นๆ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า Kวัน ขอสงวนสิทธิ eไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช'ี าํ ระแล้วทังหมด
- กรณีมเี หตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละประเทศ หรือการ
ยกเลิกเที'ยวบินโดยสายการบิน บริษท
ั จะเก็บเป็ นเครดิตหรือเลื'อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กบั ลูกค้า โดยยึด
ตามนโยบายของสายการบินและบริษทั แลนด์ต่างประเทศ ไม่ส ามารถคืน เงิ น ได้ท ุก กรณี
- กรณีตอ้ งการเปลีย' นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย' นชื'อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ' อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ'ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ eในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ' กิดขึนจริงทังหมด ทังนีขึนอยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ' ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ' ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้อ งการเปลี'ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื'อ นวันเดินทาง) ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ eในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ที'เกิด ขึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครังแรก ตามจํานวนครังที'เ ปลี'ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทังสิน
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- กรณี ล งทะเบีย น K-ETA ไม่ผ ่า น จะรีฟัน เงิ น คืน ให้โดยหัก ค่า ใช้จ ่า ยตามจริ ง
 หากไม่ผ่า น K-ETA หัก ค่าม ดั จํา ตั {ว Dubb บาท และค่า กรอก K-TEA ubb บาท
 กรณี ทีลูก ค้า มี K-ETA อยู่แ ล้ว ทางบริ ษทั จะคืน ค่า ธรรมเนี ย ม Sbb บาท/ท่า น

หมายเหตุ
-

-

-

-

-

กรณีทท
ี' ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั tวภายในประเทศ เช่น ตั tวเครื'องบิน , ตั tวรถทัวร์ , ตั tวรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื'อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก' ่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส' ามารถเลื'อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส'ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย' นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่
กับ ฤดูก าล สภาพภู มิก าศ และ ตารางบินของท่ า อากาศยานเป็ น สํา คัญ เท่ า นัน สิ'ง สําคัญ ท่ า นจําเป็ นต้อ งมาถึง
สนามบินเพื'อเช็คอินก่อนเครื'องบิน อย่างน้อย J ชั 'วโมง โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ e
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ' กิดขึนใดๆทังสิน
กรณีทอี' อกบัตรโดยสาร (ตั tว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ eในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ'ง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษท
ั เพื'อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย J หรือ K วัน ก่อนออกเดินทาง
อัตราทัวร์นี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื'องบินแบบหมู่คณะ (ตั tวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื'อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้อ งไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่า นัน หากต้อ งการเปลี'ยนแปลงกรุณ าติด ต่อ
เจ้าหน้าทีเ' ป็ นกรณีพเิ ศษ
ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ' ม่รูจ้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท'ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดีย' วตามทีร' ะบุ
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า y เดือน ณ วันกลับ
กรณีทท'ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ' ป็ นกรณีพเิ ศษ
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี' กิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทีย' วบิน การล่าช้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คําสั 'งของเจ้าหน้าที'รฐั และอื'นๆ ที'อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั
เมื'อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ'ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ e
ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
มัค คุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษ ัทฯ ไม่มอี ํานาจในการตัด สินใจหรือ ให้คําสัญญาใดๆ ทังสินแทน บริษัท ฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของบริษทั ฯกํากับเท่านันกรณีตอ้ งการเปลีย' นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื'อน
วันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ eในการหักค่าใช้จ่ายการดําเนินการต่างๆ ทีเ' กิดขึนจริงสําหรับการดําเนินการจอง
ครังแรก ตามจํานวนครังทีเ' ปลีย' นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
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-

-

-

บริษทั ขอสงวนสิทธิ e ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิง' ของสูญหายระหว่างการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ eใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง' ของไว้ทโ'ี รงแรมและจําเป็ นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที'ท่าน
ต้องการ
ขอสงวนสิทธิ eการเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม' หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
เนื'องจากการเดินทางท่องเทีย' วในครังนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ e ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ'งที'ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท' ่องเทีย' วใดทีไ' ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ eใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ'งให้ท่าน เนื'องจากทางบริษท
ั ได้ทาํ การจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทังหมดแล้ว
หากมีสถานที' ร้านค้าทีไ' ม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลีย' นแปลงได้ตามความเหมาะสม
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนีทางบริษทั จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีทจ'ี าํ เป็ นจะต้อง
มีค่าใช้จ่ายเพิม' ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**เมือท่านชําระเงิ น ค่า ทัว ร์ใ ห้ก บั ทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือ ว่า ท่า นได้ย อมรับ เงือนไขข้อ ตกลงทังหมดนี แล้ว **

** ขอขอบพระคุณ ทุก ท่า น ทีมอบความไว้ว างใจ ให้เราบริ ก าร **

08-07-2022

แบบฟอร์ม การลงทะเบีย น K-ETA
D .ชือ – นามสกุล ตามหน้ า หนังสือ เดิ น ทาง (ภาษาอังกฤษเท่านัน)
.................................................................................................................................................................
A. หนังสือ เดิ น ทาง (PASSPORT) ** ไฟล์ JPG เท่า นัน ** // ** หนังสือ เดิ น ทางต้อ งมีอ ายุไม่น้ อ ยกว่า w เดือ น ** // **
รูปภาพหนังสือ เดิ น ทางต้อ งชัด ไม่เบลอ สามารถมองเห็น ข้อ มูล ครบถ้ว น **

S. เบอร์โทรศ พ
ั ท์ทีสามารถติ ด ต่อ ได้ ...................................................................................... (เบอร์ข องลูก ค้า)
อีเมลของลูก ค้า ........................................................... (การลงทะเบีย นจอง PCR ทีเกาหลีใ ช้เมล D เมล ต่อ D คน)
\. แจ้ง รายละเอีย ดข้อ มูล การเดิ น ทางไปต่างประเทศ
เคยไปเกาหลีหรือ ไม่

ไม่เคย

เคย .................. คร งั เดิ น ทางเพือ ....................................

..........................................................................................................................................................................
เคยไปประเทศอืนทีไม่ใ ช่เกาหลีหรือ ไม่

ไม่เคย

เคย .................. ครัง เดิ น ทางเพือ ........................................................................................................
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(เคย/ไม่เคย กรุณ าแจ้ง รายละเอีย ดการเดิ น ทาง – เดิ น ทางไปประมาณกีครังและเดิ น ทางไปทํา อะไร)
u. แจ้งอาชีพ ณ ปัจ จุบ นั ของท่า น (กรุณ าแจ้งข้อ มูล เป็ นภาษาอังกฤษเท่า นัน)
u.D อาชีพ ณ ปัจ จุบ นั .........................................................................................................................
u.A รายได้โดยประมาณ/เดือ น ...........................................................................................................
u.S ชือสถานทีทํา งาน ณ ปัจ จุบ นั หรือ ชือของนายจ้าง
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
u.\ เบอร์ติ ด ต่อ ของสถานทีทํา งาน หรือ นายจ้า ง .................................................................................
w. ผู้ร ่ว มเดิ น ทางของท่า น (กรุณ าแจ้งข้อ มูล เป็ น ภาษาอังกฤษเท่า นัน)
ชือ-สกุล ......................................................................................วัน เดือ นปี เกิ ด (ค.ศ.).....................................................
เบอร์ติ ด ต่อ ของผู้ร ่ว มเดิ น ทาง.......................................................ความสัม พัน ธ์...........................................................
d. รูปถ่ายหน้ า ตรง พืนหล งั สีข าว ** ขนาดไม่เกิ น dbbx700 PIXELS หรือ Ax2 นิ ว ไฟล์ร ปู ถ่า ยทีส่งให้ท างบริ ษทั ต้อ ง
เป็ น ไฟล์ JPG หรือ JPED เท่านัน **

** รบกวนส่งเอกสารทังหมดให้แ ก่เจ้า หน้ า ทีทัน ที หล งั จากทีชํา ระเงิ น ม ดั จํา เนื องจากเอกสาร K-ETA
จะต้อ งใช้ร ะยะเวลาในการพิ จ ารณา **
** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ7 ใ นการทํา เอกสารตามคิ ว ทีได้ร บั เอกสารจากลูก ค้า เท่า นัน **
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** หากข้อ มูล ทีลูก ค้า แจ้งมามีค วามผิ ด พลาดหรือ ต้อ งการจะแก้ไขข้อ มูล ทีแจ้งเจ้า หน้ า ทีมา จะต้อ ง
ดํา เนิ นการกรอกเอกสารใหม่ทงหมด
ั
ไม่ส ามารถแก้ไขข้อ มูล ในระบบ K-ETA ได้ **
** กรุณ าให้ข อ้ มูล ตามความเป็ น จริ งเท่า นัน **
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