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21.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ 

ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน สายการบิน JEJU AIR (7C) หน้าเคาน์เตอร์
เช็คอิน …. ใกล้ประตทูางเข้าหมายเลข ......  โดยมีเจ้าหน้าที่จาก  บริษัทฯคอยให้
การต้อนรับและอ านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสาร      
**สายการบิน JEJU AIR หรือเทยีบเทา่  น า้หนกักระเป๋า 15 กก./ทา่น/1ชิน้** 

01.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่ประเทศเกาหลใีต้ โดยเที่ยวบินที่ 7C2202 

(ขอสงวนสทิธ์ิสามารถเปลีย่นแปลง เส้นทางบิน สายการบินได้ตามความเหมาะสมในระดบัเทียบเทา่ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.40 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน เป็นสนามบินทีท่นัสมยั สะอาด ปลอดภยั 

และได้รับมาตรฐานระดบัโลก ทา่นจะต้องผา่นดา่นควบคมุโรค และดา่นตรวจคนเข้าเมือง 

หลงัจากนัน้ออกมาพบกบัมคัคเุทศก์น าเที่ยวยงัจดุนดัพบ เพื่อออกเดินทางทอ่งเที่ยว(เวลา

ท้องถ่ินเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) 

 

เมื่อผา่นเข้าประเทศเกาหล ีแล้วน าทา่นตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตามนโยบาย และกฏ

ระเบียบการเข้าประเทศ ท่ีสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัจากนัน้พาทา่น    เชคอินเข้าโรงแรม

ที่พกัเพื่อรอผลตรวจ 3-5 ชัว่โมง (คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมประมาณทา่นละ 80,000 วอน) 

 

 อาหารกลางวนั :พาทา่นรับประทานอาหารกลางวนัเมนหูมยูา่งเกาหล ีที่ร้าน Myeong Ryun 

Jinsagalbi เป็นร้านท่ีโดง่ดงัระดบัต านาน มเีฟรนไชส์ หมคูลับี หมกัซอส อร่อย รสชาติกลม

กลอ่ม พร้อมเคร่ืองเคยีง กิมจิ ผกัสด เติมไมอ่ัน้ อิ่มจใุจแนน่อน 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      สนามบินอินชอน - ศนูยต์รวจ PCR-Test ท่ีสนามบินนานาชาติอินชอน -คลองชองกเยชอน- 
                                               ตลาดควงั-จงั -ถนนอิลจิโร หรอืฮิพจิโร 
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พาทา่นเดินเลน่ "คลองชองกเยชอน" หา่งจากโรงแรมที่พกั 200 เมตร เป็นคลองที่

มีมาตัง้แตส่มยัโบราณตัง้แตย่คุของราชวงศ์โชชอน มีอายมุากกวา่ 600 ปี ความยาว

ประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผา่นกลางกรุงโซล เดมิที่นัน้น า้ในคลองจะคล้ายกบัคลอง

แสนแสบท่ีบ้านเรา คือมีน า้เสยีและขยะถกูทิง้ลงคลองจากบ้านเรือนและชมุชนท่ีมา

อาศยัอยูริ่มคลอง ได้รับการบรูณะขึน้ใหมใ่นปี 2003 ภายใต้โครงการพฒันาและ

บรูณะคลองชองกเยชอนให้มีภมูทิศัน์ที่สวยงาม โดยมีการรือ้ทางยกระดบัออก และ

เวนคืนท่ีดินแหลง่ชมุชนท่ีอยูต่ิดกบัคลองแหง่นี ้จนท าให้กลายเป็นคลองที่มีภมูิทศัน์รอบๆที่ร่มร่ืนและสวยงาม น า้ทีเ่คยเนา่เสยีก็

กลบัมาในสะอาด กลายเป็นแหลง่เดินเลน่พกัผอ่นหยอ่นใจ คนเกาหลนีิยมมาออกก าลงักาย ป่ันจกัรยาน และเดินเลน่เลยีบคลอง

เป็นประจ า 

 พาทา่นมาเดินจากโรงแรมเลยีบคลองชองกเยชอน ประมาณ5-10นาที ไปตลำด "ควังจงั" ที่

รวมอาหารสไตล์ท้องถ่ินของคนเกาหลเีอาไว้ ทา่นจะได้สมัผสับรรยากาศวฒันธรรมการ

รับประทานอาหารฉบบัคนเกาหลทีี่แท้จริง มีอาหารให้เลอืกมากมาย แป้งทอดพินแดต๊อก ต๊อก

บกกี ซุนแด ขาหม ูคิมบบั ตัก๊พลั จบัเช น า้ข้าวเย็นๆ นัง่ทานแบบโลคอล และราคายอ่มเยาว์

มากๆ 

 พาทา่นเดินไปหาร้านนัง่รัปประทานมือ้เย็นแบบอิสระ ทีย่า่นแฮงค์เอ้าสดุฮิพใหมข่องกรุงโซล 

ถนนอลิจิโร ที่วยัรุ่นเรียกกนัวา่ "ฮิพจิโร" ยา่นนีค้ือถนนเกา่แก่ที่เมือ่ก่อนเป็นยา่นขายหมกึพิมพ์ 

งานพิมพ์ตา่งๆ แตถ่กูน ามาปรับเปลีย่นเป็นคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านนัง่ดื่ม ไมม่กีารรีโนเวท ใช้ร้าน

เดิมๆ ตกแตง่แนววินเทจ แนวฮิพเตอร์ ท าให้เป็นจดุศนูย์รวมทัง้วยัรุ่น วยัท างาน มาพบปะ 

สงัสรรค์กนัมากมาย เมนขูึน้ช่ือยา่นนี ้รถดว่นผดัเผ็ด ไก่ทอดชิกแม้ก ไก่ยา่งกะทะร้อน อาหาร

เกาหลท้ีองถ่ิน และมีให้เลอืกนัง่แบบมากมายจริงๆ 

ที่พกั โรงแรม Travelodge Myeongdong Euljiro  หรือเทยีบเท่ำ 

 

 

อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

  

 

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง    รถไฟฟ้าใต้ดิน Seoul Subway -  SEOUL CITY BUS TOUR - ย่านเมียงดง 
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 พาทา่นเดินไปขึน้รถบัส 2 ชัน้ เที่ยวชมเมืองหลวงกรุงโซล ป้ายแรก จตรัุสควงัฮวามนุ รถบสันีเ้ป็นบสัที่ท ามาเป็นพิเศษ ซึง่ชัน้

2จะเปิดหลงัคาเพื่อให้ทา่นได้ชมวิวแบบชดัเจน และจะแลน่ผา่นสถานท่ีสวยๆ เดน่ๆของกรุงโซล ส าหรับรถบสัที่เราจะพาทา่นนัง่

เป็น Downtown Palace Namsan Route จะวิง่เส้นทางเป็นวงกลมจอดทัง้หมด 15ป้าย และเราสามารถลง  ทอ่งเที่ยวได้ทกุ

ป้าย รถจะวิ่งทกุๆ1ชัว่โมง แคแ่สดงตัว๋ก็ขึน้ได้ทกุป้ายเลย เส้นทางวิ่งดงันี ้ 

1. Gwanghwamun (จตรัุสควงัฮวามนุ)           

 2. Myeongdong (ถนนช้อปปิง้เมยีงดง)  

3. Namsan Hanok Village (หมูบ้่านวฒันธรรมฮนั-อก)       

4. Ambassador Hotel  

5. Shilla Hotel  

6.  (หอคอย โซลทาวเวอร์)  

7. Hyatt Hotel 

 8. Dongdaemun (ยา่นแฟชัน่ ทงแดมนุ)  

9. Daehakro  

10. Changgyeonggung (พระราชวงัชางเคียงกงุ)  

11. Changdeokgung (พระราชวงัชางดอกกงุ)  

12. Insa-Dong (ถนนสายศิลป์วฒันธรรมอินซาดง)  

13. Gyeongbokgung (พระราชวงัเคยีงบกกงุ)  

14. Cheongwadae (ท าเนียบประธานาธิดี Blue House)  

15. Sejong Center (รูปปัน้กษัตรเซจงมหาราช)  

 

**จดุเร่ิมต้น เร่ิมคนัแรก 9.30 รอบสดุท้ายออก 16.30 สิง่อ านวยความสะดวกบนรถ  

มีบรรยายให้เลอืกถึง 12 ภาษา ทกุเบาะที่นัง่มีชอ่งเสยีบ USB** 
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 พาทา่นเดินไปยงัแหลง่ช้อปใจกลางกรุงโซล "เมียงดง" (Myeong-Dong) แหลง่ช้อป

ปิง้อนัดบัต้นๆท่ีขาช้อปแหลกทัง้หลายรู้จกักนัเป็นอยา่งดี เพราะยา่นนีถื้อเป็นศนูย์รวม

แฟชัน่ชัน้น าของหนุม่สาวชาวโสมเลยก็วา่ได้ หากอยากดเูทรนด์การแตง่ตวั 

เคร่ืองส าอางค์แบรนด์เกาหล ีของกิฟ้ช้อป รองเท้า แฟชัน่ จะชมเหลา่สาวหน้าเด้ง หรือจะ

มองหนุม่หน้าใส มาที่นี่รับรองวา่ไมผิ่ดหวงัแนค่ะ่ ถ้าจะให้เปรียบก็คล้ายๆกบัยา่นสยาม

ของบ้านเรานัน่เอง รวมถึงอาหารสตรีทฟดูส์ ก็รวมตวัอยูท่ี่น่ีเช่นกนั และทา่นสามารถเดิน

เลน่อิสระ ฟรีไทม์ ไมจ่ ากดัเวลา เพราะสามารถเดินกลบัโรงแรมทีพ่กัได้เองเลย สะดวกสบายมากๆ 

อิสระ: อำหำรกลำงวนั  / อำหำรเยน็ 

ที่พกั โรงแรม Travelodge Myeongdong Euljiro  หรือเทยีบเท่ำ 

 

 

อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

พำท่ำนสัมผัสวัฒนธรรมกำรใช้รถไฟฟ้ำใต้ดนิของกรุงโซล ทีม่ีความทนัสมยั 

และสะดวกสบายมากที่สดุ เส้นครอบคลมุ ทกุจดุในกรุงโซล โดยสถานีจะอยู่

ข้างหน้าโรงแรมที่พกั เราขึน้ Line 2 สายสเีขยีว เพื่อไปลงสถานี Jamsil เป็น

ศนูย์กลางของตกึลอ็ตเต้ โซล สกาย และ สวนสนกุ ลอ็ตเต้ดิวตี ้เวลิด์ ใช้เวลาเพยีง 

30 นาทีเทา่นัน้ ระหวา่งการนัง่รถไฟ บางชว่งลงใต้ดิน บางช่วงวิง่ผา่นแมน่ า้ฮนั จะ

ได้เห็นวิวทวิทศัน์ที่แปลกตา แตล่ะสถานีก็จะมีร้านรวงให้ช้อปปิง้ ขากลบัทา่น

สามารถเลอืกเวลากลบัด้วยรถไฟใต้ดิน ได้อยา่งอิสระฟรีไทม์ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่อยากให้ทา่นได้สมัผสั 

 

 

 

 

พาทกุทา่นสู ่ตกึล็อตเต้ โซล สกำย ทำวเวอร์ (LOTTE SEOUL SKY TOWER) ขึน้ลฟิต์ชมวิว บนยอดตกึที่สงูที่สดุในประเทศ

เกาหลใีต้ และสงูเป็นอนัดบัท่ี5ของโลก มีความสงู123ชัน้ 555เมตร เป็นกระจกรอบด้าน 360องศา และพืน้กระจกใสที่มองทะลุ

ถึงด้านลา่ง ซึง่ได้ลงเรคคอร์ดวา่เป็น "Highest glass-floored observatory in the world") 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      รถไฟฟ้าใต้ดิน SEOUL SUBWAY - ลอ็ตเต้ โซล สกาย ทาวเวอร ์- LOTTE DUTY FREE –  

                                           สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์
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พาทา่นช้อปปีง้สนิค้าปลอดภาษี ที่ห้าง Lotte Duty Free ที่น่ีมีสนิค้าให้ทา่นเลอืกช้อปมากมาย ไมว่า่จะเคร่ืองส าอางค์เกาหล ี

หรือตา่งประเทศ เช่น Sulwhasoo Whoo Innisfree 3CE Lancome Dior Estee น า้หอมนบั

ร้อยๆยี่ห้อ กระเป๋า แฟชัน่เกาหล ีMCM StreghtAngel แวน่ตาเกาหล ีGentle Monster 

นาฬิกาแบรนด์เนมตา่งๆ TAG Rolex และสนิค้าแบรนด์เนม Chanel Louis Vitton Gucci 

Balenciaga ราคาถกูๆอีกมากมาย 

 

พาทา่นสนกุสนานเพลดิเพลนิกบัสวนสนกุในเมืองหลวง สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ (LOTTE 

WORLD) ซึง่ทา่นจะได้รับตัว๋รวมเคร่ืองเลน่ ทัง้โซนในร่ม และโซนกลางแจ้ง สวนสนกุแหง่นีจ้ะมี

การจดัธีมที่แตกตา่งกนัตามเทศกาล มีทัง้การแสดงโชว์บนเวทีด้านใน มีขบวนพาเรด มตีุ๊กตามาส

คอตมาเดินทกัทายนกัทอ่งเที่ยว เจ้าหน้าที่ยิม้แย้มแจ่มใส โซนด้านนอกมีปราสาททีเ่ป็นสญัลกัษณ์

ของที่นี่ สวยงาม โดดเดน่ พร้อมเสยีงเพลงสร้างบรรยากาศ ความสนกุสนานตลอดเวลาด้านใน

สวนสนกุแหง่นี ้

อิสระ: อำหำรกลำงวนั  / อำหำรเยน็ 

ที่พกั โรงแรม Travelodge Myeongdong Euljiro  หรือเทยีบเท่ำ 

 

 

อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

เดินทางสู ่ ช็อปป้ิง เซน็เตอร์    พาทา่นซือ้ขนม ของฝาก เคร่ืองส าอางค์เกาหล ีเช่น 

Pinekiss Celling App สมนุไพรตา่งๆ โสมเกาหล ีน า้มนัสนเข็มแดง ฮ้อตเก้นาม ู

ของขึน้ช่ือประจ าประเทศเกาหล ีภายในจะมีสนิค้าให้เลอืกหลายหลาก ขนมช้อคโก

แลต สาหร่ายรสชาติตา่งๆ วุ้นเส้น เคร่ืองปรุงอาหารเกาหล ีเคร่ืองครัวเกาหล ีตุ๊กตา 

ของที่ระลกึ ราคาถกูพร้อมบริการแพคลงั 

น าทกุทา่นเดินทางสู ่ย่ำนฮงแด (Hongdae) เป็นแหลง่รวมวยัรุ่น เพราะอยูใ่กล้

มหาวิทยาลยัฮงอกิ (Hongik University) ร้านค้าในยา่นนีก็้จะออกแนววยัรุ่น ราคา

ไมแ่พง จ าพวกเคร่ืองส าอางแบรนด์ชัน้น าของเกาหล ีเช่น Etude, Nature 

Republic, It’s’ Skin และเสือ้ผ้าแฟชัน่สวยทนัสมยัให้ช้อปตลอดข้างทาง และยา่น

นีย้งัมีอาหาร           อิสระ: อำหำรกลำงวนั   

 

 

 น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลใีต้ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง     รา้นซ้ือขนม ของฝาก  -ย่านฮงแด - สนามบินสวุรรณภมิู 
 



บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จ ำกัด ต้องกำรสอบถำมและจองทวัร์ ช่องทำง LINE : @exoticholidays(อย่ำลืมใส่@

ด้ำนหน้ำครับ) Hot line : 064-825-9665 

 

20.05 น. น าทา่นเดินทางสู ่ประเทศไทย โดยเทีย่วบินที่ 7C2201   

00.00 น. ถงึสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวสัดิภาพ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

ข้อก ำหนดและเง่ือนไข 

1. การส ารองที่น่ัง 

• แพคเกจนีส้ามารถออกเดินทางตัง้ 6 ทา่นขึน้ไป 

• การลงทะเบยีน K-ETA ผู้ เดินทางสามารถท าได้เอง หรือให้ทางบริษัทด าเนินการให้คดิคา่บริการรวมคา่สมคัร 500 บาท
(กรณีจองทวัร์กบัเราเทา่นัน้) 

  
การช าระเงนิ : 

• ช าระมดัจ า 50% และช าระสว่นที่เหลอืก่อนเดินทางขัน้ต ่า 15 วนั 
• หากทา่นให้บริษัททะเบียนK-ETA ให้ กรุณาจองลว่งหน้าขัน้ต า่ 14วนั และต้องมดัจ า 50%  (ผลอนมุตัิ ช าระสว่นท่ีเหลอื

ก่อนเดินทาง 15วนั หรือช าระทนัที / ผลไมอ่นมุตัิ คืนมดัจ าและหกัคา่ลงทะเบียน+มดัจ าตัว๋ = 3500 บาท) **** กรณี
ลกูค้าจองกระชัน้ชิด บริษัทจ าเป็นต้องออกตัว๋เพื่อป้องกนัท่ีนัง่หลดุ และผลK-ETAไมอ่นมุตัิ คืนมดัจ าและหกั
คา่ลงทะเบียน+ตัว๋ = 5000 บาท  

• หากจองทวัร์ก่อนเดินทางน้อยกวา่ 7วนั ช าระเต็มเทา่นัน้ 
• กรณีมดัจ า และไมช่ าระสว่นท่ีเหลอืถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมส่ามารถเรียกร้องคืนเงินได้ทกุกรณี 

การบริการตามนโยบายควบคุมโรคที่บริษัทจัดการให้ : 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียดเดินทาง ราคาโปรโมชัน่ ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

มถุินายน : 26-30 16,499 19,499 

6,000.- 

มถุินายน : 25-29  16,999 19,999 

กรกฎาคม : 3-7 17,499 20,499 

กรกฎาคม : 2-6 17,999 20,999 

กรกฎาคม : 9-13  /  10-14 18,999 21,999 

ทารก (อายไุม่เกิน 2 ปี) = 6,000.-       
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน =7,000.- 
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• ลงทะเบียน K-ETA เราเป็นตวัแทนลงทะเบียนตามข้อมลูที่ทา่นให้มา หากไมผ่า่นหรือไมไ่ด้รับการอนมุตัิ ไมส่ามารถ
เรียกร้องคืนเงินและคา่บริการได้ หรือหากทา่นเข้าเกาหลแีล้ว ไมผ่า่นดา่นตรวจคนเข้าเมือง ก็ไมส่ามารถเรียกร้องคืนเงิน
ได้เช่นกนั ***คา่สมคัรและบริการ 500 บาท 

• การลงทะเบยีน Q-Code ยกเว้นการกกัตวั ทา่นต้องแสดงเอกสารภาษาองักฤษที่เช่ือถือได้ เช่น วคัซีนพาสปอร์ต และ
ได้รับวคัซีนขัน้ต ่าเข็ม2 ไมเ่กิน 180วนั (ยกเว้น Johnson เข็ม1ไมเ่กิน 180วนั) หากเป็นเข็มบสูเตอร์ ต้องก่อนเดินทาง 14
วนั ***ไมม่คีา่ใช้จ่าย 

• การลงทะเบยีนตรวจ Covid RT-PCR ที่สนามบินอินชอน ***ทา่นต้องช าระเองตอนตรวจ ราคา 80,000-120,000 วอน 
• การลงทะเบยีน Thailand Pass เพื่อกลบัเข้าประเทศไทย ทา่นต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวคัซีน 

หมายเหตุ : 
• ทา่นต้องยื่นผลตรวจโควิด RT-PCR ก่อนขึน้เคร่ือง 48ชัว่โมง กรณีผลเป็นบวก หรือติดโควิด สามารถย้ายวนัเดินทาง

เฉพาะทา่นท่ีติดโควดิมเีอกสารจากทางโรงพยาบาล หกัคา่ใช้จา่ยตามจริง หรือหากยกเลกิสามารถรีฟันคืนได้เฉพาะคา่
ตัว๋ตามกฏสายการบินเทา่นัน้ 

• ทา่นอื่นในคณะหากต้องการยกเลกิ หรือย้ายวนัจะต้องมีคา่ใช้จา่ยตามเง่ือนไขปกติ 
• ราคานีส้ าหรับพาสปอร์ตไทยเทา่นัน้ หากเป็นตา่งชาตมิีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม 3000 บาท และต้องท าตามเง่ือนไขการเข้าประเทศ

เกาหลใีต้ 
2. การยกเลกิการเดินทาง 

• ยกเลกิการจองไมน้่อยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดที่ช าระแล้ว 
• ยกเลกิการจองไมน้่อยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดที่ช าระแล้ว 
• ยกเลกิการจองน้อยกวา่ 15 วนั กอ่นวนัเดินทาง ไมส่ามารถ Refund ได้ 
• ยกเลกิจากเหตสุดุวิสยั เช่น ภยัธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้แตห่กัคา่ใช้จา่ยตามจริง ๆ 
• ราคาโปรโมชัน่/แคมเปญ/อีเว้นท์ตา่งๆ ไมส่ามารถยกเลกิ/Refund ได้ทกุกรณี 
• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลกิ/เปลีย่นช่ือ/Refund ได้ทกุกรณี  

ราคานีร้วม 

• คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบัพร้อมคณะ(สายการบิน LOW COST) 

• คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี 

• คา่อาหารมือ้เช้าที่โรงแรม 

• คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ (Lotte Seoul Sky & Lotte World) 

• คา่ที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคนืตามระบใุนโปรแกรม (1ห้องพกั2-3ทา่น) TRAVEL LODGE หรือเทียบเทา่ 

• คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

• คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก. /1ชิน้ 

• คา่หวัหน้าทวัร์ผู้ช านาญเส้นทาง น าทา่นทอ่งเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ (ขอสงวนสทิธ์ิหวัหน้าทวัร์ไมบิ่นขึน้ไป
พร้อมกรุ๊ปทวัร์) 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
ราคานีไ้ม่รวม 

• คา่ลงทะเบียน K-ETA   



บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จ ำกัด ต้องกำรสอบถำมและจองทวัร์ ช่องทำง LINE : @exoticholidays(อย่ำลืมใส่@

ด้ำนหน้ำครับ) Hot line : 064-825-9665 

 

• คา่ตรวจ PCR ที่สนามบินอินชอน และที่อื่นๆ 

• คา่ธรรมเนียมทิปคนขบัรถและมคัคเุทศก์ท้องถ่ิน 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทริป 

• คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ต ตา่งด้าว (ผู้ เดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเทา่นัน้) 

• คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกินก าหนด 

• คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่มินิบาร์โรงแรม, คา่ซกัรีด, คา่อาหารและเคร่ืองดืม่นอกเหนือรายการทวัร์ 

• คา่รถ คา่เดินทาง Seoul City Self Tour  (วนัเดินทางอิสระ / เดินทางนอกเหนือจากโปรแกรมทวัร์) 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 

• คา่ปรับ หรือคา่ธรรมเนียมหากไมส่ามารถผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมอืง 

• กรณีทา่นติดโควิทท่ีเกาหลต้ีองเสยีคา่ใช้จ่ายสว่นตวัด้วยตวัเอง 
1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

• หากผู้ เดินทางไมผ่า่นการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหล ีไมส่ามารถ Refund ได้ทกุกรณี 
• หากผู้ เดินทางไมผ่า่นการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลใีต้ บริษัทไมม่ีอ านาจใดๆ หรือสว่นเก่ียวข้องใดๆ ผู้ เดินทางต้องจดัการ

เอกสารสว่นตวั เทีย่วบิน และคา่ใช้จา่ยตา่งๆที่เกิดขึน้เองทัง้หมด 
หากท่านถกูเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดนิทางเข้าประเทศ  

ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้ในระหว่างถกูกักตัวและส่งตวักลับประเทศไทยลกูค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทัง้หมด 
 
2. หมายเหตุ 
กรุณาอ่านและท าความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนท าการจองทุกครัง้ 

1. หนงัสอืเดินทาง ต้องมีอายเุหลอืใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน (หากหนงัสอืเดินทางเหลอืน้อยกวา่ 6 เดอืนท าให้ไมส่ามารถ
เดินทางได้ อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไมส่ามารถ Refund คา่ทวัร์ได้) 

2. บริษัทมีสทิธ์ิในการ ปรับเปลีย่นเท่ียวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเท่ียว ได้ตามความเหมาะสม 
โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็นส าคญั 

3. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
4. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 
เดินทางแล้ว 

5. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจาก ความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเองี 

6. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไมว่า่จากเหตใุดๆ ไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลงวนั/ช่ือ หรือยกเลกิคนืเงินได้ 

7. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล ภยัธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
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8. คา่เดินทางภายในประเทศไทย อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากไมม่ัน่ใจ กรุณาติดตอ่เจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อ
ยืนยนัเวลา และการเปลีย่นแปลงจากเหตสุดุวิสยัดงัข้อด้านบน ก็อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ เช่นกนั ไม่
สามารถน ามาเรียกร้องคืนได้ทกุกรณี 

9. ขอสงวนสทิธ์ิห้องพกัส าหรับผู้ ท่ีไมเ่ดินทาง ไมส่ามารถ Refund หรือให้ผู้ อ่ืนใช้สทิธ์ิแทนได้ทกุกรณี 
10. ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึง่บริษัทไมส่ามารถการันตี ท าได้เพียงรีเควสให้ได้เทา่นัน้ ทัง้นี ้

ขึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผู้จดัการให้ 
11. มคัคเุทศก์ พนกังาน หวัหน้าทวัร์ ไมม่ีอ านาจในการให้ค าสญัญาใดๆ แทนบริษัททัง้สิน้ เว้นแตม่เีอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของบริษัทฯก ากบัเทา่นัน้ 
12. ทางคณะทวัร์ไมม่ีอ านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงั

เวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง หากทา่นไมม่าแสดงตนถือวา่สละสทิธ์ิในการร่วมเดินทาง หากทา่นลา่ช้าในการผา่น
ดา่นตรวจคนเข้าเมือง ต้องรับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกบัคณะด้วยตนเอง โดยไมส่ามารถเรียกร้องคา่ใช้จา่ย หรือ
รีฟันคา่ทวัร์/คา่อาหารท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมกบัทางทวัร์ทกุกรณี 

13. หากทา่นมีความประสงค์จะขอแยกตวัจากคณะทวัร์ทอ่งเที่ยว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทตอ่วนั เพื่อรักษา
ตัว๋ขากลบั มิเช่นนัน้ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิยกเลกิการเดินทางทนัที และไมส่ามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลงั 

14. ถ้าลกูค้ามคีวามประสงค์ไมเ่ข้าร้านค้าตามที่โปรแกรมก าหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื่อ
ความเป็นระบบ และถกูต้องตามเง่ือนไขทอ่งเที่ยวที่ทา่นได้ซือ้มา 

15. ถ้าลกูค้าตดิโควิทท่ีเกาหล ีจะไมส่ามารถรีฟันค่าทวัร์ได้ทกุกรณี (และทา่นต้องช าระคา่กกัตวั/คา่โรงพยาบาลเองทัง้หมด) 
 

เม่ือท่านตกลงจองช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยนิยอม 
และยอมรับในข้อก าหนด เงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 


