ถ่ายรูปน่ารักทีหมู่บา้ นแห่งเทพนิยายแสนสวย / ONE MOUNT (SNOW
PARK)* / สักการะพระใหญ่ ทีวัดชินฮึงซา / นังกระเช้าขึนอุทยานซอรัค
ซาน / สนุกสุดเหวียงทีสวนสนุก EVERLAND / ชมวิวกรุงโซลทีโซลทาว
เวอร์ / ตามรอยซีรยี ท์ ี เกาะนามิ / ช้อปปิ งสุดมันส์ที ตลาดดังเมียงดง

สุดพิเศษ...
. พัก ซอรัค คืน กรุงโซล คืน
. เต็มอิมกับบุฟเฟ่ ต์ บาร์บีคิวปิ งย่าง หลากหลายชนิด
. ชมพระราชวังแห่งความรัก พระราชวังชางด็อกกุง
. ช้อปปิ งสินค้าจากแอพพลิเคชันสุดฮิตที LINE FRIEND STORE
5. เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพสามมิติที TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM

วันแรก
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
. น. คณะพร้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน 4 เคาน์เตอร์ D สาย
การบินจินแอร์ JIN AIR (LJ) โดยมีเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวก
ในการเช็คอิน (หัวหน้าทัวร์แนะนําการเดินทาง) สายการบิน JIN AIR (LJ) ใช้เครือง AIRBUS 777200 จํานวน 355 ทีนัง (มีบริการอาหารว่างบนเครือง) สัมภาระโหลดใต้เครือง กก./ท่าน (ไม่
สามารถซือนําหนักเพิมได้) และถือขึนเครืองได้ท่านละ กก. **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะ
ปิ ดบริการก่อนเวลาเครืองออก 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึนเครืองก่อนเวลาเครืองออก
40 นาที (**ขอสงวนสิทธิในการเลือกทีนังบนเครือง เนื องจากต้องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน)

วันทีสอง

เกาหลีใต้ – หมู่บา้ นเทพนิยาย – ONE MOUNT (SNOW PARK)* - ตามรอยซีรีย์ WINTER
LOVE SONG ทีเกาะนามิ – รถไฟสายโรแมนติก (NORMAL SEATRAIN) - รร.ซอรัค
. น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเทียวบินที LJ002
. น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถินเร็วกว่าไทย
ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ นเพือสะดวกในการนั ดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพาท่านข้ามทะเล
ตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพือความหวังในการรวมชาติทียาวกว่า . กม. และมี
ยอดโดมสูง
เมตร
จากนั นนํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นเทพนิ ยาย หรือ "ดงฮวามาอึล" (ภาษาเกาหลี แปลว่า
หมู่บ า้ นเทพนิ ยาย) ถูก ตกแต่ง ประดับประดา และวาดสี สันให้หมู่บา้ นแสนจะธรรมดากลายเป็ น
หมู่บา้ นแห่งเทพนิ ยาย มีนิยายโด่งดังหลายเรือง อาทิเช่น สโนว์ไวท์กบั คนแคระทัง 7 , หนู น้อยหมวก
แดง, ปี เตอร์แพน, อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยูใ่ นหมู่บา้ นแห่งนี ทําให้เป็ นเหมือนสตูดิโอ
ถ่ายรูปขนาดใหญ่ ทีไม่วา่ จะเดินไปทางไหน ก้อถ่ายรูปได้เก๋สุดๆ

จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT (SNOW PARK)** ตังอยู่ทีเมือง GOYANG แหล่ง
ท่ องเที ยวใหม่ล่าสุ ดใกล้กรุ งโซล ซึ งเพิงเปิ ดตัว เมื อต้นเดื อ นพฤษภาคมที ผ่ านมา ด้ว ยพืนที มากถึ ง
161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพืนทีเป็ นหลายส่วนพร้อมด้วยสิงอํานวยความสะดวกมากมาย เช่น
Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็ นต้น นอกจากนี ยัง
เคยเป็ นสถานทีถ่ายทํามิวสิควีดีโอเพลง "เจนเทิลแมน" (GENTLEMAN) ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซัง"
นักร้องหนุ่ มชาวเกาหลีใต้ เจ้าของเพลง"กังนัม สไตล์" ทีโด่งดังไปทัวโลกเมือปี ทีผ่านมา หรือ แม้กระทัง
รายการยอดฮิต RUNNING MAN ก็เคยมาถ่ายทําทีนี พาทุกท่านเดินทางเข้าในส่วนของ สกีโดม ซึงเป็ น
การจําลองลานสกีในร่มอันกว้างใหญ่ ไม่ต่างไปจากลานสกีทีนั กท่องเทียวจะสัมผัสได้ในช่วงฤดูหนาว
***(ราคานี ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK ท่านละประมาณ 20,000 วอน** หากท่านใดทีไม่สนใจเข้า
เล่น SNOW PARK สามารถเดินช้อปปิ งตามอธัยาศัย มีทงั H&M , ADIDAS และมีอีกหลากหลาย
แบรนด์ชนนํ
ั า)

กลางวัน
บริการอาหาร (1) เมนู ทัคคาลบี“หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลืองชือแห่งเมือง
ซุนซอน นําไก่บาร์บีคิว ข้าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆลงผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี นําผักกาด
เขียวมาห่อรับประทาน และสามารถดัดแปลงเป็ นทัคคาลบีโปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบี โดยนํา
ข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี

จากนันนําท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ ตังอยูท่ ีเมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก
ประมาณ 63 กิโลเมตร เป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียงของเกาหลีใต้ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้
ลอยนํา เป็ นเกาะกลางแม่นําฮัน ซึงเกิดจากการสร้างเขือนชองพยอง โด่งดังจากซีรีย ์ เพลงรักในสายลม
หนาว ซึงใช้เกาะนามิเป็ นสถานทีถ่ายทํา บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรืน เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลัด
ต้นแปะก๊วย ต้นซากุ ระ ต้นเมเปิ ล และต้นไม้ดอกไม้อืนๆ ที พลัดกันออกดอกเปลี ยนสี ให้ชมกันทุ ก
ฤดูกาล ทังเกาะไม่มีเสาไฟหรือสายไฟให้เห็นเลยซักต้นเพราะมันถูกฝั งลงใต้ดินทังหมดเพือให้ไม่บดบัง
ทัศนี ยภาพ และมีสุสานของนายพลนามิ ซึงยังคงตังอยู่ ณ เกาะแห่งนี

จากนั นนํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ สถานี รถไฟ JEONG
DONG JIN เพือขึน รถไฟสายโรแมนติก (NORMAL
SEATRAIN) รถไฟแห่งทะเลตะวันออก ทีได้ลงบันทึกใน
GUINNESS BOOK OF WORLD ว่า เป็ นรถไฟสายทีติด
ทะเลมากทีสุดในโลก ทังยังเป็ นสถานทีถ่ายทําภาพยนตร์
ทีโด่งดังไปทัวเกาหลีเรือง SAND GLASS เก็บภาพความ

ประทับใจในบรรยากาศแบบโรแมนติก สัมผัสวิวแห่งทะเลตะวันออก หาดทรายสีขาว บนโบกี NORMAL
SEATRAIN
เย็น

บริการอาหาร ( ) เมนู ชาบู ชาบู สุกีหม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพืนเมืองของคาบสมุทร
เกาหลีตงแต่
ั สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกีหม้อไฟ

พักที
วันทีสาม

I-PARK HOTEL / HYUNDAI SOO HOTEL

หรือระดับเดียวกัน

อุทยานซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา – เรียนทํากิมจิ+ใส่ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ช้อปปิ งสินค้า LINE FRIEND STORE - ตลาดทงแดมุน - รร. โซล
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม ( )
จากนันนําท่านเดินทางไป อุทยาน
แห่งชาติซอรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์
ของเกาหลี เป็ นอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ข นาด
ใหญ่มีเนื อที ถึง 354 ตารางกิโลเมตร จัด
ได้ว่าเป็ นแนวเขาที สวยงามมากที สุ ดแห่ง
หนึ งในเกาหลีซึงประกอบด้วย โอซอรัค เน
ซอรัค และนั ม ซอรัค เทื อ กเขาแนวนอก
แนวใน และแนวใต้ มี หุ บ เขาที มี ด อกไม้
บานสะพรังทังฤดูใ บไม้ผ ลิ และฤดูใ บไม้
เปลียนสี หุบเขาแห่งนี จะเปลียนเป็ นสีแดง
สีทองทัวทังหุบเขา

จากนันนําท่าน นังกระเช้าไฟฟ้า สู่จุด
ชมวิวของอุทยานแห่งชาติเขาซอรัค ทีได้ขึนชือ
ว่ า เป็ นภู เ ขาสี ฤดู และสวิ ส เซอร์แ ลนด์ข อง
เกาหลี เขาซอรัคตังอยูใ่ จกลางภูเขาแทแบคซึง
ทอดยาวไปถึ งเขาคึ มคัง ของประเทศเกาหลี
เหนื อ มี เ ทื อ กเขา ป่ าไม้ หุ บ เขา สายนํ า
ทะเลสาบ หิ น รู ป ร่ า งต่ า งๆ ที สวยงามซึ ง
เกิดขึนเองตามธรรมชาติทีหาดูธรรมชาติทีหา
ดูได้ยากยิง ตามรอยตํานานทีเล่าขานของจุด
กําเนิ ดเพลงอารีรงั ภูเขาซอรัคซานมีความงามเฉพาะตัวตลอดปี อยูแ่ ล้ว แต่ช่วงฤดูใบไม้เปลียนสีจะเป็ น
ช่วงทีงดงามทีสุด นักท่องเทียวจะชอบเดินทางกันในช่วงนี เพือชมความงามของใบไม้สีต่างๆ ประมาณ
เดือนตุลาคม ทัวทังบริเวณใบไม้จะกลายเป็ นสีแดงและสีเหลือง นอกจากนี บริเวณโดยรอบของอุทยาน
แห่งชาติซอรัคซาน ยังมี วัดชินฮึงซา (SINHEUNGSA TEMPLE) วัดเก่าแก่สร้างในสมัย อาณาจักรชิล
ล่าอายุกว่า 1,000 ปี ท่านสามารถนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปสัมฤทธิปางสมาธิขนาดใหญ่ที
ประดิษฐานเป็ นสัญลักษณ์ของอุทยาน ก่อนจะผ่านสะพานชําระล้างจิตใจเข้าสู่เขตวัดเพือไหว้พระขอพร
กลางวัน
บริการอาหาร (4) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ งย่างสไตล์เกาหลี เนือหมู เนือไก่ เนือวัว
ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เติมไม่อนั

จากนันนําท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทํากิมจิ เพือให้ท่านเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการทํากิมจิและ
สนุ กสนานเพลิดเพลินกับการทํากิมจิ และให้ท่านใส่ชุดฮันบกซึงเป็ นชุดประจําชาติของเกาหลี พร้อม
ถ่ายภาพเป็ นทีระลึก

จากนันนําท่านเดินทางสู่ สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ ซึงถูกขนานนามว่า ดิสนี ยแ์ ลนด์เกาหลีเป็ น
สวนสนุ กกลางแจ้งทีใหญ่ทีสุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็ นเจ้าของ ตังอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่าน
จะได้นังกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ ทีนี ท่านจะพบเจ้าป่ าสิงโต และ
เสือดินแดนแห่งเทพนิ ยาย และสนุ กกับเครืองเล่นนานาชนิ ด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบัด รถไฟเหาะ
รางไม้ ซึ งเป็ นไฮไลค์ของสวนสนุ ปแห่งนี และชมสวนดอกไม้ซึงกําลังบานสะพรังอวดสี สันเต็ มสวน
(ทังนี ขึนอยูก่ บั สภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็ นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือน
มิถุนายน เป็ นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็ นสวนดอกลิลลี, เดือนตุลาคม - เดือน
พฤศจิกายน เป็ นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จาํ กัด
จํานวนรอบ

ให้ท่านได้พบกับ LINE FRIEND STORE มีสินค้ามากมายหลายรูปแบบ แอพลิเคชัน LINE นัน
นอกจากจะเป็ นแอพแชททีได้รบั ความนิ ยมแล้วยังมีจุดขายอีกอย่างก็คือคาแรกเตอร์หลักของตัวละคร
ของแอพ LINE ทีมีสินค้าออกมาให้เลือกมากมาย และตอนนี ทีสวนสนุ ก EVERLAND ประเทศเกาหลีก็มี
ร้าน LINE STORE ไปเปิ ดใหม่ทีนันด้วย เราก็ไม่พลาดทีจะไปเก็บภาพบรรยากาศและสินค้าของ LINE ที
มีวางขายภายในร้าน LINE STORE สาขาสวนสนุ ก EVERLAND ประเทศเกาหลี ร้าน LINE STORE นัน
ตังเด่นสง่าอยูภ่ ายในสวนสนุ ก EVERLAND ในส่วนของ GLOBAL FAIR เดินเข้าประตูดา้ นหน้ามาสัก

พักนึ งก็จะเจอร้านแล้ว บริเวณหน้าร้านก็ตกแต่งสวยงาม มีหมี BROWN และกระต่าย CONY อยูบ่ ริเวณ
หน้าตึก ซึงตอนมืดๆจะเปิ ดไฟด้วย

เย็น

บริการอาหาร ( ) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็ นอาหารบํารุงสุขภาพ ไก่ขนาดกําลังเหมาะ ยัดไส้
ด้วยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบํารุงร่างกาย เสิรฟ์ ในหม้อดินร้อนๆ

จากนั นท่านช้อปปิ งที ตลาดทงแดมุน ตลาดนี เราสามารถซื อข้าวของ และต่อราคาได้อย่าง
สนุ กสนาน เพราะมีรา้ นค้าต่างๆ มากมาย ตังอยู่ท่ามกลาง บรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสีและ
ดนตรีตลอดคืน สินค้าทีมีมากทีสุดในตลาดนี คือ เสือผ้า เครืองแต่งกาย เครืองหนัง ชุดสุภาพสตรีและ
เด็ก เครืองนอน เครืองใช้ในบ้าน รองเท้า เครืองกีฬา ฯลฯ
พักที

CHOCOLATE HOTEL / RIVER PARK HOTEL

วันทีสี

โสมเกาหลี – ผลิตภัณฑ์คอสเมติค - TRICK EYE & ICE MUSEUM - ตลาดฮงอิก
นํามันสน – ฮ็อตเกนามู – ผ่านชมบลูเฮ้าส์ - พระราชวังชางด็อกกุง - คลองชองเกชอน
DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - รร. โซล

หรือระดับเดียวกัน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม ( )
จากนั นพาท่ านรูจ้ ักและเข้าใจ สมุ นไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่ งมวลสมุ นไพร โสมถู ก
นํามาใช้เพือสุขภาพเป็ นเวลานานากว่า ,
ปี ในตํารายาแผนโบราณจีน ระบุ
ว่า โสมเป็ นสมุนไพรทีช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วย
ทําให้จิตใจสงบและเพิมพละกําลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุง
หัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม ประสิทธิ ภาพทางเพศ ลดและป้องกัน
มะเร็ง และเร็ วๆ นี โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบี ยนมรดกโลก โดยองค์การ
ยูเนสโก ทุ กวันนี ผลิตภัณฑ์โสมเป็ นสิงทีขาดไม่ได้สําหรับผูท้ ี คํานึ งถึ งสุ ขภาพใน
ปั จจุบนั
จากนันนําท่านช้อปปิ งร้านเครืองสําอางยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทยให้
ท่านได้เลือกซือกลับไปฝากเป็ นของทีระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึงราคาถูกกว่าทีเมืองไทยเกือบเท่าตัว
และบางผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขายในไทย
จากนันนําท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภาพวาด
ลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้สนุ กสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชันท่าต่างๆ ทีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิ คพิเศษจากภาพสามมิติทีรวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
และการซ้อนภาพโดยกระตุน้ ความเคลือนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผูช้ มเข้าไปมีส่วนร่วม
ถ่ายภาพ เมือผ่านเข้าไปในภาพนันๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ งเหมือนจริงในเหตุการณ์ จน
ท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริง และ ICE
MUSEUM เป็ นโซนนําแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อุณหภูมิขา้ งใน ประมาณ - องศา

จากนันให้ท่านอิสระ ช้อป ชิม ชิล ที ตลาดฮงอิก ถนนฮงอิก เป็ นย่านทีมีความหลากหลาย
รวมอยูแ่ หล่งรวมเสือผ้าวัยรุ่น ทีช้อป ทีกิน ทีดืม และของใช้สุดเก๋ เป็ นตลาดทีไม่เคยหลับใหล

กลางวัน

บริการอาหาร ( ) เมนู ข้าวยําบิบิมบับ เสิรฟ์ บริการพร้อมซุปชาบูหม้อร้อนๆ

จากนันนําท่านเยียมชม RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ทีสกัดจากนํามันสน ทีมีสรรพคุณช่วยบํารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย
จากนั นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ ฮ็อตเกนามู ต้นไม้ชนิ ดนี เจริญเติบโตในป่ าลึกบน
ภูเขาทีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนื อนํ าทะเล เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามา
รับประทานเพือช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดืมแอลกอฮอล์
กาแฟ บุหรี สารตกค้างจากอาหารและยา
จากนั นพาท่ า นผ่ า นชม บลู เ ฮ้ า ส์ ทํา เนี ย บ
ประธานาธิ บ ดี ข องเกาหลี ใ ต้ อนุ ส าวรี ย ์รูป นกฟี นิ ก ซ์
สัญลักษณ์ความเป็ นอมตะ ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามของ
ภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนนําพุนับเป็ นจุดทีมี ฮวงจุย้ ทีดี
ที สุ ด ของกรุ ง โซล (ระหว่า งรถแล่ น ผ่ า นไม่ อ นุ ญ าตให้
ถ่ายภาพหรือวีดโี อใดๆ ทังสิน)
จากนั นนํ าท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็ นพระราชวัง
ลําดับทีสองทีถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 1405
และความสํา คัญ ในการเป็ นที พํา นั ก ของพระมหากษั ต ริ ย ์ห ลายพระองค์ใ นสมัย ราชวงศ์โ ชซอน
(JOSEON) และยังเป็ น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญทียังคงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐาน
ชันนอกพระราชฐาน ชันใน และสวนด้านหลังสําหรับเป็ นทีพักผ่อนของพระมหากษัตริย ์ ซึงมีตน้ ไม้
ขนาดยักษ์ทีมีกว่า 300 ปี , บ่อนํา และศาลาริมนําพระราชวังแห่งนี เป็ นทีพํานักของพระมหากษัตริยถ์ ึง
9 พระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (JOSEON) ปั จจุบนั ยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง
ได้แก่ พระตําหนัก INJEONGJEON, พระตําหนัก DAEJOJEON, พระตําหนัก SEONJEONGJEON, และ
พระตําหนัก NAKSEONJAE สวนลับ หรือสวนต้องห้าม (HOWON) ตังอยูบ่ ริเวณด้านหลังของพระราชวัง
ทีถูกสร้างขึนในสมัยกษัตริย ์ TAEJONG เพือเป็ นสถานทีพักผ่อนสําหรับพระราชวงศ์ เดิมสวนแห่งนี มีชือ

ว่า ‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปลียนชือเป็ น ‘BIWON’ ในรัชสมัยของกษัตริย ์ KOJONG สวน
แห่งนี ถูกดูแลและบํารุงรักษาไว้เป็ นอย่างดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

จากนันนําท่านชม คลองชองเกชอน สร้างมาตังแต่สมัยพระเจ้ายองโจแห่งราชวงศ์โชชอน อายุ
เก่าแก่กว่า 600 ปี เดิมเป็ นคลองนําเน่ า สลัมเพียบ รถติดสุดๆ จนมีการสร้างทางด่วนทับคลอง ไม่มี
ใครอยากจะเดินผ่าน ต่อมาปี 2003 รัฐบาลได้บูรณะคลองใหม่ ทุบทางด่วนทิง แล้วทุ่มงบกว่า 386
พันล้านวอน พัฒนาจนนําใสสะอาด เป็ นสถานทีพักผ่อนหย่อนใจสุดฮิตของชาวกรุงโซล

จากนันนําท่านช้อปปิ งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ
เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครืองสําอาง , กระเป๋า , กล้องถ่ายรูป และสินค้า แบรนด์เนมอืนๆอีก
มากมาย
เย็น

อิสระอาหารเย็น มือ (เพือไม่เป็ นการขัดจังหวะในการช้อปปิ งของทุกท่าน และให้เวลา
ในการช้อปปิ งของท่านมากขึน ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

จากนันนําท่านช้อปปิ งที ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ทีตลาดเมียงดงนี จะมีเสือผ้า
กางเกง รองเท้า นํ าหอม เครืองสําอางค์ ทังแบบ แบรนด์เนมชือดัง และโลคอลแบรนด์ ซีดีเพลง รูป
ดารา หรืออะไรทีวัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากทีตลาดนี เลยทีเดียว อย่างร้านเครืองสําอางค์ทีคุน้ หู
คนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ร้านพวกนี หาได้ไม่ยากในตลาดแห่งนี แถมไม่ได้
มีแค่อย่างล่ะหนึ งร้านอี กด้วย ประมาณว่าเพิงออกจากร้าน ETUDE มาเดินไปอีกสักพักก็ เจอร้าน
ETUDE อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เช่นเดียวกัน ทีสําคัญราคาเครืองสําอางค์จะถูกกว่า
ประเทศไทยมาก ประมาณ ถึง เท่า แถมบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทยอีกด้วย อีกเรืองก็ของกิน
เล่น จะมีไอติมโคนเจ้าดังอยู่ เพราะไอติมทีเค้ากดมาใส่โคนนัน สูงถึง 2 ฟุต

พักที
วันทีห้า

CHOCOLATE HOTEL / RIVER PARK HOTEL

หรือระดับเดียวกัน
หอคอยโซลทาวเวอร์ - พลอยอะเมทิส – ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินชอน
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม ( )
จากนันนําท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร์ (SEOUL TOWER) หรือ หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL
TOWER) หรือ “นัมซันทาวเวอร์” (NAMSAN TOWER) ตังอยูบ่ นภูเขานัมซาน เป็ นจุดท่องเทียวทีถือว่า
เป็ นไฮไลท์สาํ คัญของกรุงโซล เพราะเป็ นจุดชมวิวทีมองเห็นวิวทัวทังกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอย
ประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพืนดิน คนทีมาเทียวทีนี ส่วนมากจะเป็ นคู่รกั ทัง
ชาวเกาหลีและนักท่องเทียวต่างชาติ คู่รกั ส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงรัวข้างบนโซลทาวเวอร์
เพราะมี ความเชือว่าคู่รักที ได้มาคล้องกุ ญแจที นี จะรักกันยาวนานตลอดไป (สมัยแรกๆ นิ ยมใช้ลูก
กุ ญแจเล็ กๆ เขียนข้อความสัญญารัก และชือของคู่รักลงไปในกุ ญแจ แต่ช่วงปี หลังๆ มานี เริมมีการ
พัฒนาอุปกรณ์การคล้องเป็ น เคสโทรศัพท์มือถือ, บัตร T-MONEY, โซ่จกั รยาน, พลัว และอุปกรณ์
แปลกๆ อีกหลายอย่างทีคู่รกั รุ่นใหม่สามารถคิดได้ และนํามาใช้แทนลูกกุญแจ) **ราคาทัวร์นีไม่รวม
กุญแจและค่าขึนลิฟท์**

จ
ากนั นนํ าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอะเมทิส แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่ง
สุขภาพและนําโชค โดยมีตงแต่
ั สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนี จะงามจับตา
เมือมาทําเป็ นแหวน จี ต่างหู และสร้อยข้อมือ

กลาง
วัน บริการอาหาร ( ) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด
เล็กน้อย โดยนําหมูลงในกระทะพร้อมนําซุปปรุงรส เมือสุกรับประทานพร้อมเครืองเคียงและข้าว
สวย หากต้องการแบบรสชาติ เกาหลี แท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วย ก็จะได้รสชาติอีก
แบบหนึง

จากนันนําท่านเพลิดเพลินกับการแวะซือของฝากที ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซือ 5
แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม
ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครืองสําอางโสม เป็ นต้น และยังมี
หมอนสุขภาพ กิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย

23.40 น.

.
35 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย เทียวบินที LJ001
ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยความประทับใจ


ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 45 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆ
ทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจอง
ทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง **พาสสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับรวมถึงวันกลับ**
ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด
ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได ทําใหลูกคาตองถูกสงตัว
กลับเขาประเทศไทย จึงมีคาใชจายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงคาบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นดวย ฉะนั้น ลูกคาจะตอง
เปนผูรับผิดชอบในคาใชจายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่
เกิดขึ้นทุกกรณี หรือตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งวาง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยูทาง
เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเปนผูพิจารณา ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
** ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ในการที่ทางตรวจคนเขาเมือง
เรียกสัมภาษณนั้น ขึ้นอยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเปนผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาที่ ตม. ทางบริษัททัวร ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงในสวนนี้ได **
*** ทัวรครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานั้น ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร ทางบริษัท
จะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอทาน ***

อัตราค่าบริการ เกาหลี วัน คืน (JIN AIR) LJ
ซอรัค – โซล – โซล
กําหนดการเดินทาง
พฤษภาคม
- พฤษภาคม
พฤษภาคม- มิถุนายน
พฤษภาคม- มิถุนายน

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
- ท่าน
1 ,900
1 ,900
1 ,900

เด็ก
ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
1 ,900
1 ,900
1 ,900

1 เด็ก
2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
1 ,900
1 ,900
1 ,900

พัก
เดียว
เพิม
5,000
5,000
5,000

**เด็กทารก อายุไม่เกิน ปี ราคา 5,900 บาท**
*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตัว) ,
บาท ***
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน***

** ทางบริษทั ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน**
**หมายเหตุ**
1. รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระ
ใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใช
บริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น ถาหากเปนชาวตางชาติ และพระ จะตองเพิ่มจากราคาคา
ทัวรปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุปเหมาที่เปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ
พยาบาล ชาวตางชาติ พระ หรือกรุปที่มีการขอดูงาน จะตองสอบถามราคาใหมทุกครั้ง**
2. หากมีเพื่ อนหรือญาติข องทา นตองการรวมเดินทางท องเที่ ย วระหวา งทองเที่ ย วในประเทศเกาหลี หรือปญหาตา งๆ
ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ หากทานมีความจําเปนตองรับฝากของจากผูอื่นเพื่อที่จะนําไปยัง
ประเทศนั้นๆ หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นวาตองไมเปนสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจาหนาที่จะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด

3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 45 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณี
ใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวน
กอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง
4. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน
ลูกคาเปนหลัก
5. ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดทายชางภาพจะ
นําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซื้อได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ เพราะทางบริษัท
ทัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซื้อแตอยางใด แตเปนการบอกกลาวลวงหนา
6. ทัวรครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานั้น ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร โดยไมลงราน
ชอปปง เชน น้ํามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยว
เอง 300 USD ตอทาน
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กบั คนไทย ผูท้ ีประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศเกาหลีไม่เกิน
90 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขันตอนการตรวจ
เข้าเมือง เพือยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี
1. พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า เดือน นับจากวันไปถึง
2. ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้
3. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํานักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงิน
สด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
4. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอืนๆ) ทาง
ทัวร์จดั เตรียมให้
5. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้
อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่านําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน กก.
 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห้องละ ท่าน
 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ ,

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
,
บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล ,
ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย %
 ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
เอกสารประกอบในการยืนวีซ่า
) พาสปอร์ต
) ใบประจําตัวคนต่างด้าว
) ใบสําคัญถินทีอยู่
) สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)
) รูปถ่ายสีขนาด นิว รูป
(สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทําเรืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืนวีซ่า)
เงือนไขการชําระค่าบริการ
1. นั กท่องเที ยวหรือเอเจนซี ต้องชําระเงิ นมัดจําเป็ นเงิ นจํานวน 10,000 บาทต่ อท่ าน เพื อสํารองที นั ง ภายใน วัน
หลังจากการจอง **ยกเว้นช่วงวันที - เมษายน
ซึ งเป็ นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขออนุ ญาตเก็บเงินมัด
จํา ,
บาทต่อท่าน**
2. นั ก ท่ อ งเที ยวหรื อ เอเจนซี ต้องชําระเงิ นค่ าบริ ก ารส่ ว นที เหลื อทังหมดก่ อนวันเดิ น ทางอย่ า งน้ อย 30 วัน กรณี
นั กท่ องเที ยวหรื อเอเจนซี ไม่ชําระเงิ น หรื อชําระเงิ นไม่ครบภายในกําหนด รวมถึ งกรณี เช็ คของท่ านถู กปฏิ เสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเทียวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. กรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซี จองการเดินทางน้อยกว่า วัน จะต้องชําระครบเต็มจํานวนเลย
4. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
 กรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือเอเจนซี(ผูม้ ี
ชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ งเพือแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
 กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผูม้ ีชือในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงิ นคืนที บริษัทอย่างใดอย่างหนึ งเพือทําเรื องขอรับเงิ น
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน
โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1 ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วันเท่านัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที
ชําระแล้ว

2.2 หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า วัน ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
1. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมด
2. การติ ดต่ อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อี เมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษัท ดังนี วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามทีระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทังหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ทีมีนักท่ องเที ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า ท่ าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย
วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพิมจากการทีมี
นักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานําหน้าชือ เลขทีหนังสือ
เดินทาง และอืนๆ เพือใช้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั
ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันทีเดินทางจริงของประเทศทีเดินทาง ทังนี บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเทียว
ส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนั กท่องเที ยวที มิได้เกิดจาก
ความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุ ดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิ เหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อืน เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี คาํ นวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ ในการปรับราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว
เครืองบิน ค่าภาษี เชือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ทีจะนําติดตัวขึนเครืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน
มิลลิลิตรต่อชิน และ
รวมกันทุกชินไม่เกิน ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ ใบเท่านัน ถ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่า
ทีกําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน

 สิงของที มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ทีทํามาจากพืช และเนื อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ ,
เนื อสัตว์ , ไส้กรอกฯ เพือเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที จะมาจากสิงเหล่านี หากเจ้าหน้าที ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน
อัตราทีสูงมาก

