ถ่ายรูปน่ารักที่หมู่บา้ นแห่งเทพนิยายแสนสวย / เพลิดเพลินที่ยา่ นไชน่าทาวน์
/ สนุกสุดเหวี่ยงที่สวนสนุก EVERLAND / ชมวิวกรุงโซลที่โซลทาวเวอร์ / ONE
MOUNT (*SNOW PARK) / ตามรอยซีรีย ์ WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ /
ช้อปปิ้ งที่ตลาดเมียงดง / เดินเล่นสุดชิลบนถนนสายกาแฟและตลาดอินซาดง

สุดพิเศษ...
1. พัก ซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน
2. เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ ต์ บาร์บีคิวปิ้ งย่าง หลากหลายชนิด
3. ช้อปปิ้ งสินค้าจากแอพพลิเคชั ่นสุดฮิตที่ LINE FRIEND STORE
4. ชมโชว์สุดพิเศษ BIBAP SHOW ผสมผสานการแสดงตลกประกอบการร้องเพลง
5. เพลิดเพลินบนถนนสายศิลปะ และหอมกรุน่ บนถนนสายกาแฟ

วันแรก
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
22.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สาย
การบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึ้ น
เครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนําการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300
จํานวน 377 ที่นัง่ จัดที่นัง่ แบบ 3-3-3 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง อิสระตามอัธยาศัย) (นํ้าหนัก
กระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้ อนํ้ าหนั กเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์
เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่อง
ก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่อง เนื่ องจากต้องเป็ นไปตาม
ระบบของสายการบิน)

วันที่สอง

เกาหลีใต้ – หมู่บา้ นเทพนิยาย – ย่านไชน่าทาวน์ - ONE MOUNT (SNOW PARK)*
ตามรอยซีรี่ย ์ WINTER LOVE SONG ที่เกาะนามิ - รร.ซูวอน
01.55 น. บินลัดฟ้ าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ700 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
09.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2
ช.ม. กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนั ดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพาท่านข้ามทะเล
ตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม. และมี
ยอดโดมสูง 107 เมตร
จากนั้ นนํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นเทพนิยาย หรือ "ดงฮวามาอึล" (ภาษาเกาหลี แปลว่า
หมู่บา้ นเทพนิ ย าย) ถู กตกแต่ ง ประดับประดา และวาดสี สันให้ห มู่บ า้ นแสนจะธรรมดากลายเป็ น
หมู่บา้ นแห่งเทพนิ ยาย มีนิยายโด่งดังหลายเรื่อง อาทิเช่น สโนว์ไวท์กบั คนแคระทั้ง 7 , หนู น้อยหมวก
แดง, ปี เตอร์แพน, อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยูใ่ นหมูบ่ า้ นแห่งนี้ ทําให้เป็ นเหมือนสตูดิโอ
ถ่ายรูปขนาดใหญ่ ที่ไม่วา่ จะเดินไปทางไหน ก้อถ่ายรูปได้เก๋สุดๆ

กลางวัน
บริการอาหาร (1) เมนู ชาบู ชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้ นเมืองของคาบสมุทร
เกาหลีตง้ั แต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ

จากนั้นนําท่านอิสระชม ย่านไชน่าทาวน์ CHINA TOWN จริงอยูท่ ี่ไชน่ าทาวน์เป็ นย่านดังที่แทบ
จะมีในทุกเมืองใหญ่ ซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยเราด้วย แต่ตอ้ งบอกว่าย่านไชน่ าทาวน์ของอินชอนนั้นเต็ม
ไปด้วยความเป็ นจีนแท้ราวกับเมืองจีนมาตั้งอยู่เลย ทั้งอาหาร ภาษา และวัฒนธรรม นั น่ ก็เป็ นเพราะ
ย่านไชน่ าทาวน์เกิดมาจากการสร้างท่าเรือในอินชอนเพื่อทําการค้าขายกับชาวจีน กระทัง่ มากขึ้ นเรื่อย
ๆ จนเกิดเป็ นร้านรวงมากมายและกลายเป็ นย่านไชน่ าทาวน์ ในที่สุด นอกจากนี้ มันยังเคยเป็ นย่านไช
น่ าทาวน์ ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ดว้ ย เพราะเหตุนี้เองคุณจึงไม่ควรพลาดที่จะมาสัมผัสกับวัฒนธรรม
ของจีนแผ่นดินใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT (SNOW PARK)** ตั้งอยู่ที่เมือง GOYANG แหล่ง
ท่องเที่ ยวใหม่ล่า สุ ดใกล้กรุ งโซล ซึ่ ง เพิ่ ง เปิ ดตัวเมื่อต้นเดื อนพฤษภาคมที่ ผ่านมา ด้วยพื้ นที่ มากถึ ง
161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพื้ นที่เป็ นหลายส่วนพร้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย เช่น
Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็ นต้น นอกจากนี้ ยัง
เคยเป็ นสถานที่ถ่ายทํามิวสิควีดีโอเพลง "เจนเทิลแมน" (GENTLEMAN) ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซัง"
นักร้องหนุ่ มชาวเกาหลีใต้ เจ้าของเพลง"กังนัม สไตล์" ที่โด่งดังไปทัว่ โลกเมื่อปี ที่ผ่านมา หรือ แม้กระทัง่
รายการยอดฮิต RUNNING MAN ก็เคยมาถ่ายทําที่นี่ พาทุกท่านเดินทางเข้าในส่วนของ สกีโดม ซึ่งเป็ น
การจําลองลานสกีในร่มอันกว้างใหญ่ ไม่ต่างไปจากลานสกีที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ในช่วงฤดูหนาว
***(ราคานี้ ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK ท่านละประมาณ 20,000 วอน** หากท่านใดที่ ไม่สนใจเข้า
เล่น SNOW PARK สามารถเดินช้อปปิ้ งตามอธัยาศัย มีทง้ั H&M , ADIDAS และมีอีกหลากหลาย
แบรนด์ชน้ั นํา)

จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ ตั้งอยู่ที่เมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก
ประมาณ 63 กิโลเมตร เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้
ลอยนํ้า เป็ นเกาะกลางแม่น้ําฮัน ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนชองพยอง โด่งดังจากซีรีย์ เพลงรักในสายลม
หนาว ซึ่งใช้เกาะนามิเป็ นสถานที่ถ่ายทํา เกาะนามิได้ชื่อตามนายพลนามิ ที่รบั ราชการตั้งแต่อายุ 17
ปี บิดาอยู่ในตระกูลสูงศักดิ์ ส่วนมารดาเป็ นเจ้าฟ้ าหญิง เขานํ าทัพกวาดล้างจลาจลในพื้ นที่ภาคเหนื อ
และตะวันออกเฉียงเหนื อของประเทศได้ท้งั หมด และได้รบั ตําแหน่ งสูงเมื่อยังมีอายุเพียง 26 ปี แต่
หลังจากเปลี่ยนรัชกาลใหม่ เขาก็ถูกใส่รา้ ยว่าเป็ นกบฏ และถูกประหารชีวิตพร้อมกับมารดาและพวก

รวม 25 คน ต่อมา หลังผลัดเปลี่ยนรัชกาลใหม่อีกครั้ง ได้มีการพิสจู น์พบว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดล้วน
เป็ นเท็จ เขาจึงได้รบั คืนยศถาบรรดาศักดิ์ดงั เดิม บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วย ต้นสน ต้น
เกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกัน
ทุกฤดูกาล ทั้งเกาะไม่มีเสาไฟหรือสายไฟให้เห็นเลยซักต้นเพราะมันถูกฝัง่ ลงใต้ดินทั้งหมดเพื่อให้ไม่บด
บังทัศนี ยภาพ และมีสุสานของนายพลนามิ ซึ่งยังคงตั้งอยู่ ณ เกาะแห่งนี้

เย็น

พักที่

บริการอาหาร (2) เมนู ทัคคาลบี“หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อแห่งเมือง
ซุนซอน นําไก่บาร์บีคิว ข้าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆลงผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี นําผักกาด
เขียวมาห่อรับประทาน และสามารถดัดแปลงเป็ นทัคคาลบีโปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบี โดยนํา
ข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี

JM HOTEL / SHINE HOTEL

หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

เรียนการทํากิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND – LINE FRIEND – โสมเกาหลี
คอสเมติค – BIBAB SHOW – รร.โซล
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทํากิมจิ เพื่อให้ท่านเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการทํากิมจิและ
สนุ กสนานเพลิดเพลินกับการทํากิมจิ และให้ท่านใส่ชุดฮันบกซึ่งเป็ นชุดประจําชาติของเกาหลี พร้อม
ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนี ยแ์ ลนด์เกาหลีเป็ น
สวนสนุ กกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็ นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่าน
จะได้นัง่ กระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่ าสิงโต และ
เสือดินแดนแห่งเทพนิ ยาย และสนุ กกับเครื่องเล่นนานาชนิ ด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบัด รถไฟเหาะ
รางไม้ ซึ่ งเป็ นไฮไลค์ของสวนสนุ ปแห่ง นี้ และชมสวนดอกไม้ซึ่งกําลังบานสะพรัง่ อวดสี สันเต็ มสวน
(ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็ นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือน
มิถุนายน เป็ นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็ นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือน
พฤศจิกายน เป็ นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จาํ กัด
จํานวนรอบ

และในสวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ท่านจะได้พบกับ LINE FRIEND STORE มีสินค้ามากมายหลาย
รูปแบบ แอพพลิเคชัน่ LINE นั้นนอกจากจะเป็ นแอพแชทที่ได้รบั ความนิ ยมแล้วยังมีจุดขายอีกอย่างก็คือ
คาแรกเตอร์หลักของตัวละครของแอพ LINE ที่มีสินค้าออกมาให้เลือกมากมาย และตอนนี้ ที่สวนสนุ ก
EVERLAND ประเทศเกาหลีก็มีรา้ น LINE STORE ไปเปิ ดใหม่ที่นัน่ ด้วย เราก็ไม่พลาดที่จะไปเก็บภาพ
บรรยากาศและสินค้าของ LINE ที่มีวางขายภายในร้าน LINE STORE สาขาสวนสนุ ก EVERLAND
ประเทศเกาหลี ร้าน LINE STORE นั้นตั้งเด่นสง่าอยู่ภายในสวนสนุ ก EVERLAND ในส่วนของ GLOBAL
FAIR เดินเข้าประตูดา้ นหน้ามาสักพักนึ งก็จะเจอร้านแล้ว บริเวณหน้าร้านก็ตกแต่งสวยงาม มีหมี
BROWN และกระต่าย CONY อยูบ่ ริเวณหน้าตึก ซึ่งตอนมืดๆจะเปิ ดไฟด้วย

กลางวัน
บริ ก ารอาหาร (4) เมนู บุ ฟ เฟต์บ าบี คิ ว ปิ้ งย่ า งสไตล์เ กาหลี เนื้ อหมู เนื้ อไก่ เนื้ อวั ว
ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เติมไม่อ้นั

จากนั้ นพาท่ านรูจ้ กั และเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูก
นํามาใช้เพื่อสุขภาพเป็ นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตํารายาแผนโบราณจีน ระบุวา่ โสมเป็ นสมุนไพร
ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทําให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดย
ส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม ประสิทธิภาพทาง
เพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก
ทุกวันนี้ ผลิตภัณฑ์โสมเป็ นสิ่งที่ขาดไม่ได้สาํ หรับผูท้ ี่คาํ นึ งถึงสุขภาพในปั จจุบนั

จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ งร้านเครื่องสําอางยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทยให้
ท่านได้เลือกซื้ อกลับไปฝากเป็ นของที่ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว
และบางผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขายในไทย
เย็น

บริการอาหาร (5) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็ นอาหารบํารุงสุขภาพ ไก่ขนาดกําลังเหมาะ ยัดไส้
ด้วยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบํารุงร่างกาย เสิรฟ์ ในหม้อดินร้อนๆ

จากนั้นนําท่านชมโชว์สุดพิเศษ !!! BIBAP SHOW เป็ นโชว์ที่ผสานระหว่างการแสดงตลก
ประกอบการร้องเพลง ACCAPELLA & BEATBOX และ การเต้น B-BOY & MARTIAL ARTS ผ่านเรื่องราว
ในการแข่งขันกันทําอาหารแต่ละประเภท และมาจบด้วยอาหารสุดพิเศษก็คือ BIBIMBAB หรือ ข้าวยํา
เกาหลีอาหารขึ้ นชื่อของประเทศนัน่ เอง

พักที่

CHOCOLATE HOTEL / RIVER PARK HOTEL

วันที่สี่

นํ้ามันสน – ALIVE MUSEUM – ตลาดอินซาดง – ถนนสายกาแฟซัมชองดง - ฮ็อตเกนามู
พลอยอะเมทิส – พระราชวังชางด็อกกุง - หอคอยโซลทาวเวอร์ - DUTY FREE
ตลาดเมียงดง - รร.โซล

หรือระดับเดียวกัน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)
จากนั้นนําท่านเยีย่ มชม RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากนํ้ามันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบํารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย
จากนั้นนําท่านชม ALIVE MUSEUM "จะน่ าสนุ กแค่ไหนถ้าเราสามารถเข้าไปอยูใ่ นภาพได้" นี่ คือ
คําโปรยเชิญชวนที่น่าสนใจของพิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติที่ชื่อว่า ALIVE MUSEUM (หรืออีกชื่อคือ TRICK
ART MUSEUM) ' ALIVE MUSEUM' พิพิธภัณฑ์ภาพลวงตาที่ไม่ได้มีแค่ภาพ 3 มิติ แต่มีถึง 4 มิติ!! พบ
กับ INTERACTIVE ART ที่คุณสามารถถ่ายรูปคู่ สัมผัส เล่น และโต้ตอบกับศิลปะได้

จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งที่ ตลาดอินซาดง เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ที่อยากจะแนะนําให้มาเดิน
เล่น หรือที่เรียกกันว่า ถนนสายวัฒนธรรม (ANTIQUE STREET) ถนนอินซาดง เป็ นสถานที่ที่ต้งั อยูใ่ จ
กลางเมือง ที่มีสินค้าเก่าและดั้งเดิมจําหน่ าย รวมทั้งเต็มไปด้วยแกลลอรี่มากมายถึง 100 แกลลอรี่ ซึ่ง
มีท้งั ศิลปะภาพวาดแบบดั้งเดิม และศิลปะแบบพื้ นบ้าน เรียกได้วา่ ที่นี่คือศูนย์รวมของศิลปะเลยก็วา่ ได้

จากนั้ น ให้ทุ ก ท่ า นได้เ พลิ ด เพลิ น กับ ถนนสายกาแฟ ซั ม ชองดง คื อ ถนนที่ ท อดยาวจาก
พระราชวังคยองบกกุง ไปจนถึงสวนสาธารณะซัมชอง (SAMCHEONG PARK) สวนสาธารณะที่มี
ชื่อเสียงในเรื่องของป่ าทึบและทัศนี ยภาพที่สวยงาม นอกไปจากนี้ ถนนเส้นนี้ ยังได้ชื่อว่าเป็ นถนนแห่ง
แกลลอรี่ เพราะตลอดสองฝัง่ ถนน รวมถึงในตรอกซอกซอยนั้น ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยพื้ นที่สาํ หรับการ
แสดงงานศิลปะแทบทั้งสิ้ น

กลางวัน

บริการอาหาร (7) เมนู ข้าวยําบิบิมบับ เสิรฟ์ บริการพร้อมซุปชาบูหม้อร้อนๆ

จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ ฮ็อตเกนามู ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริญเติบโตในป่ าลึกบน
ภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนื อนํ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามา
รับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล์
กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
จากนั้นนําท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีมว่ ง พลอย
แห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีต้งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีมว่ งไวน์ มีเสน่ หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนี้ จะงาม
จับตาเมื่อมาทําเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ

จากนั้นนําท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็ นพระราชวัง
ลําดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ. 1405
และความสํ า คัญ ในการเป็ นที่ พํา นั ก ของพระมหากษั ต ริ ย ์ห ลายพระองค์ใ นสมัย ราชวงศ์ โ ชซอน
(JOSEON) และยังเป็ น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที่ยงั คงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย เขตพระราชฐาน
ชั้นนอกพระราชฐาน ชั้นใน และสวนด้านหลังสําหรับเป็ นที่พกั ผ่อนของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีตน้ ไม้
ขนาดยักษ์ที่มีกว่า 300 ปี , บ่อนํ้า และศาลาริมนํ้าพระราชวังแห่งนี้ เป็ นที่พาํ นักของพระมหากษัตริยถ์ ึง
9 พระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (JOSEON) ปั จจุบนั ยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง
ได้แก่ พระตําหนัก INJEONGJEON, พระตําหนัก DAEJOJEON, พระตําหนัก SEONJEONGJEON, และ
พระตําหนัก NAKSEONJAE สวนลับ หรือสวนต้องห้าม หรือฮู วอน (HOWON) ตั้งอยู่บริเวณด้านหลัง
ของพระราชวังที่ถูกสร้างขึ้ นในสมัยกษัตริย ์ TAEJONG เพื่อเป็ นสถานที่พกั ผ่อนสําหรับพระราชวงศ์ เดิม
สวนแห่งนี้ มีชื่อว่า ‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็ น ‘BIWON’ ในรัชสมัยของกษัตริย์
KOJONG สวนแห่งนี้ ถูกดูแลและบํารุงรักษาไว้เป็ นอย่างดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้
ร่วง

จากนั้นนําท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร์ (SEOUL TOWER) หรือ หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL
TOWER) หรือ “นัมซันทาวเวอร์” (NAMSAN TOWER) ตั้งอยูบ่ นภูเขานัมซาน เป็ นจุดท่องเที่ยวที่ถือว่า
เป็ นไฮไลท์สาํ คัญของกรุงโซล เพราะเป็ นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทัว่ ทั้งกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอย
ประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้ นดิน คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็ นคู่รกั ทั้ง
ชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รกั ส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงรั้วข้างบนโซลทาวเวอร์
เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ ได้มาคล้องกุ ญแจที่ นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป (สมัยแรกๆ นิ ยมใช้ลูก
กุ ญแจเล็ กๆ เขียนข้อความสัญญารัก และชื่อของคู่รักลงไปในกุ ญแจ แต่ช่วงปี หลังๆ มานี้ เริ่มมีการ
พัฒนาอุปกรณ์การคล้องเป็ น เคสโทรศัพท์มือถือ, บัตร T-MONEY, โซ่จกั รยาน, พลัว่ และอุปกรณ์
แปลกๆ อีกหลายอย่างที่คู่รกั รุ่นใหม่สามารถคิดได้ และนํามาใช้แทนลูกกุญแจ) **ราคาทัวร์นี้ไม่รวม
กุญแจและค่าขึ้ นลิฟท์**

จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ
เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครื่องสําอาง , กระเป๋า , กล้องถ่ายรูป และสินค้า แบรนด์เนมอื่นๆอีก
มากมาย
เย็น

บริการอาหาร (8) เมนู หมูย่างเกาหลี (PORK CALBI) ต้นตํารับอาหารเลื่องชื่อของ
ประเทศเกาหลีใต้ เป็ นหมูยา่ งที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นํามาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกกําลังดี แล้ว
ตัดชิ้ นพอคํา รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็ นคําๆ คล้าย
เมี่ยงคํา แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวย

จากนั้นนํ าท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ที่ตลาดเมียงดงนี้ จะมีเสื้ อผ้า
กางเกง รองเท้า นํ้ าหอม เครื่องสําอางค์ ทั้งแบบ แบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ ซีดีเพลง รูป
ดารา หรืออะไรที่วยั รุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้ เลยทีเดียว อย่างร้านเครื่องสําอางค์ที่คุน้ หู
คนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ร้านพวกนี้ หาได้ไม่ยากในตลาดแห่งนี้ แถมไม่ได้
มีแค่อย่างล่ะหนึ่ งร้านอีกด้วย ประมาณว่าเพิ่งออกจากร้าน ETUDE มาเดินไปอีกสักพักก็ เจอร้าน

ETUDE อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เช่นเดียวกัน ที่สาํ คัญราคาเครื่องสําอางค์จะถูกกว่า
ประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทยอีกด้วย อีกเรื่องก็ของกิน
เล่น จะมีไอติมโคนเจ้าดังอยู่ เพราะไอติมที่เค้ากดมาใส่โคนนั้น สูงถึง 2 ฟุต

CHOCOLATE HOTEL / RIVER PARK HOTEL

พักที่

หรือระดับเดียวกัน

วันที่หา้
เช้า

ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า เมนู อูดง้ (9)
จากนั้นนําท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้ อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้ อ 5
แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม
ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสําอางโสม เป็ นต้น และยังมี
หมอนสุขภาพ กิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย

11.15 น.
14.50 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ XJ701 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ


ข้ อความสํ าคัญ โปรดอ่ านอย่ างละเอียด
ในกรณี ที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทําให้ลูกค้าต้องถูกส่ งตัว
กลับเข้าประเทศไทย จึ งมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ ขากลับ และรวมถึงค่าบริ การอื่นๆที่ เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้า
จะต้องเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นที่ ทางประเทศนั้นๆเรี ยกเก็บ ทางผูจ้ ดั และทางสายการบิ นจะไม่ รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรื อต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นงั่ ว่าง หรื อตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่ องบิน
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็ นผูพ้ ิจารณา ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้
** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่ มตรวจ และอาจมีการเรี ยกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมือง
เรี ยกสัมภาษณ์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ทางตรวจคนเข้าเมืองเป็ นผูพ้ ิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริ ษทั ทัวร์ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่ วนนี้ได้ **
*** ทัวร์ ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ ทาง
บริ ษทั จะคิดค่าดําเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน ***

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้ องยกเลิก 45 วันก่ อนการเดินทางเท่ านั้น ไม่ เช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ คนื มัดจําไม่ ว่าด้ วยกรณีใดๆ
ทั้งสิ้น เพราะว่ าทางบริษทั ได้ ทําการจ่ ายค่ าตั๋วไปให้ กบั การสายการบินเรียบร้ อยแล้ ว โปรดอ่ านข้ อความให้ ถถี่ ้ วนก่ อนการจอง
ทัวร์ ทุกครั้ง เพือ่ ประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง **พาสสปอร์ ตจะต้ องมีอายุมากกว่ า 6 เดือน นับรวมถึงวันกลับ**

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X)
ซูวอน - โซล – โซล

กําหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 2559
01-05 กรกฎาคม 2559
02-06 กรกฎาคม 2559
05-09 กรกฎาคม 2559
06-10 กรกฎาคม 2559
07-11 กรกฎาคม 2559
08-12 กรกฎาคม 2559

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
15,900

1 เด็ก
2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
15,900

1 เด็ก
2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
15,900

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

09-13 กรกฎาคม 2559
12-16 กรกฎาคม 2559
13-17 กรกฎาคม 2559
14-18 กรกฎาคม 2559
15-19 กรกฎาคม 2559
16-20 กรกฎาคม 2559
17-21 กรกฎาคม 2559
18-22 กรกฎาคม 2559
19-23 กรกฎาคม 2559
20-24 กรกฎาคม 2559
21-25 กรกฎาคม 2559
22-26 กรกฎาคม 2559
27-31 กรกฎาคม 2559
28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 59
29 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 59

15,900
14,900
16,900
17,900
18,900
18,900
17,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900

15,900
14,900
16,900
17,900
18,900
18,900
17,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900

15,900
14,900
16,900
17,900
18,900
18,900
17,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900

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

**เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท**
*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั ๋ว) 7,900 บาท ***
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น***

** ทางบริษทั ขออนุ ญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน**
**หมายเหตุ**
1. รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ ที่จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจ้ ดั ได้ชาํ ระ
ให้กบั สายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้
บริ การตามรายการไม่ดว้ ยสาเหตุใดหรื อได้รับการปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต้) ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ์ การคืนเงินสดส่ วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่ องบินให้แก่ท่าน ***และทาง
บริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ราคานีเ้ ฉพาะนักท่ องเที่ยวชาวไทยเท่ านั้น ถ้ าหากเป็ นชาวต่ างชาติ และพระ จะต้ องเพิม่ จากราคาค่า
ทัวร์ ปกติอีก 100 USD** **กรณี ตดั กรุ๊ ปเหมาที่เป็ น เด็กนักเรี ยน นักศึกษา ครู ธุ รกิจขายตรงเครื่ องสําอางค์ หมอ
พยาบาล ชาวต่างชาติ พระ หรื อกรุ๊ ปที่มีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง**

2. หากมี เพื่อนหรื อญาติ ของท่ า นต้องการร่ วมเดิ นทางท่ องเที่ ยวระหว่างท่ องเที่ ยวในประเทศเกาหลี หรื อปั ญหาต่ า งๆ
ตลอดจนข้อแนะนํากรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจําเป็ นต้องรับฝากของจากผูอ้ ื่นเพื่อที่จะนําไปยัง
ประเทศนั้นๆ หรื อนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่ งของนั้นว่าต้องไม่เป็ นสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรื อสิ่ งของใดใด
3. ในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริ ษทั จะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณี
ใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริ ษทั ได้ทาํ การจ่ายค่าตัว๋ ไปให้กบั การสายการบินเรี ยบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ น
ก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
4. โรงแรมที่พกั ที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก
5. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรู ป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุ ดท้ายช่างภาพจะ
นําภาพถ่ายมาจําหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้ แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้อ เพราะทางบริ ษทั
ทัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซ้ือแต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
6. ทัวร์ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้
อปปิ้ ง เช่น นํ้ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริ ษทั จะคิดค่าดําเนินการในการแยกท่องเที่ยว
เอง 300 USD ต่อท่าน
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน
90 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพือ่ การท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจ
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้
1. พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
2. ตั ๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้
3. สิ่งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พาํ นักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงิน
สด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํ นักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ) ทาง
ทัวร์จดั เตรียมให้
5. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล ,
ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครือ่ งดื่มที่สั ่งเพิม่ นอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า
1) พาสปอร์ต
2) ใบประจําตัวคนต่างด้าว
3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู่
4) สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว 2 รูป
(สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อสํารองที่นัง่ ภายใน 3 วัน
หลังจากการจอง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชําระครบเต็มจํานวนเลย
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ ี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน

ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชําระแล้ว
2.2 หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
1. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด
2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย
10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวซี ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั
ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น

ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ
รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่า
ที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
 สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนํ าผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ ,
เนื้ อสัตว์ , ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน
อัตราที่สงู มาก

