วันแรก
13.00 น.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สาย
การบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการ
ขึ้ นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนาการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330300 จานวน 377 ที่นัง่ จัดที่นัง่ แบบ 3-3-3 (น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้ อ
น้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จา่ ย)
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็ คอินจะปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที
และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครือ่ งออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลือกที่นั ่งบนเครือ่ ง เนื่องจากต้องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน**)

15.40 น.
23.05 น.

บินลัดฟ้ าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ702
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2
ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพา
ท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่
ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร
บริการอาหารว่าง คิมบับและนมกล้วย

พักที่

INCHEON

วันที่สอง
เช้า

กลางวัน

โรงเรียนสอนทากิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND - COSMETIC OUTLET
AMSA-DONG PREHISTORIC
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (1)
จากนั้นท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทากิมจิ เพื่อให้ท่านเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการทากิมจิของชาว
เกาหลี กิมจิเป็ นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการ
หมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทัว่ ไปจะเป็ นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบ
ทุกมื้ อ และยังนาไปปรุงเป็ นส่วนประกอบอาหา รอีกหลายอย่าง ปั จจุบันกิมจิมีมากกว่า 187
ชนิ ด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปรี้ ยว และมีกลิ่น แรง ท่านยังสามารถลองสวมใส่ ชุดฮันบก ซึ่ง
เป็ นชุดประจาชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
บริ ก ารอาหาร (2) เมนู บุ ฟ เฟต์บ าบี คิ ว ปิ้ งย่ า งสไตล์ เกาหลี เนื้ อหมู เนื้ อไก่ เนื้ อวั ว
ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เติมไม่อ้นั

จากนั้ นนาท่ านเดิ นทางสู่ สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) ซึ่ งถู กขนาน
นามว่า ดิสนี ยแ์ ลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุ กกลางแจ้งที่ ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุง
เป็ นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นัง่ กระเช้าลิฟท์ และท่ องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟารี ชมไลเกอร์ ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่ าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิ ยาย และสนุ กกับเครื่อง
เล่ น นานาชนิ ด อาทิ เช่ น รถไฟเหาะตี ลั ง กา (Rolling X-Train), เฮอร์ริ เคน (Double Rock
Spin), เรื อ เหาะไวกิ้ ง (Columbus Adventure) และที่ พ ลาดไม่ ไ ด้!! รถไฟเหาะรางไม้ (T-

EXPRESS) ซึ่งเป็ นไฮไลค์ของสวนสนุ กแห่งนี้ ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชม
แบบไม่จากัดจานวนรอบ นอกจากนี้ ชมสวนดอกไม้ที่กาลังบานสะพรัง่ อวดสีสนั ที่ สวนดอกไม้สี่
ฤดู (Four Season Garden) ซึ่ ง จะเปลี่ ย นแปลงพั น ธุ ์ ด อกไม้ไ ปตามฤดู ก าลในรู ป แบบที่
หลากหลายตลอดทั้งปี ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศ ด้วยสีสนั ที่สดของดอกไม้แต่ละชนิ ดจึงได้รบั
ความนิ ยมจากนักท่องเที่ยวที่มาสวนสนุ กจึงไม่พลาดที่จะเข้ามาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสด
ชื่นกลับไปเป็ นที่ ระลึก รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิ เช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน จะเป็ นสวนดอกทิวลิป (Tulip Festival) และดอกกุหลาบ
ในช่วงฤดูรอ้ นประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม จะเป็ นสวนดอกลิลลี่หลากสีสนั ยังไม่หมด
แค่น้ั น ในช่วงเดือนนี้ จะมีเทศกาลคลายร้อนไปกับสายน้ า (Summer Splash) ส่วนในฤดูใบไม้
ร่วงประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน จะเป็ นสวนดอกเบญจมาศ พร้อมกับมีจดั ตกแต่งสวน
สนุ กให้เข้ากับเทศกาลฮัลโลวีน (Happy Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุ ก
และมี เจ้าหน้าที่ แต่ งตัวเป็ นผี ม าเดิ น แกล้งนั ก ท่ องเที่ ย วด้วย ในช่วงฤดู ห นาวประมาณเดื อ น
พฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และต้อนรับเทศกาลปี ใหม่
(Romantic illumination) และในช่ ว งเดื อ นมกราคมมี น าคมจะเป็ นเทศกาลหิ ม ะ (Snow
Festival) มี Snow Slate ให้เลื่อนไถลลงมา ซึ่งเป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมาก ทุกเทศกาลจะตกแต่ง
ด้วย แสง สี เสียง สุดอลังการ พร้อมทั้งมีขบวนพาเหรดที่มาสร้างความบันเทิงให้กบั เด็กๆ เช่น
White Christmas Parade, Moonlight Parade เป็ นต้น

จากนั้ นนาท่านช้อปปิ้ งที่ร า้ นเครื่องสาอางยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET ของนั กช้อปชาวไทย
ให้ท่านได้ เลือกซื้ อกลับไปฝากเป็ นของที่ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย
เกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขายในไทย
จากนั้ น พาท่ า นไปยัง AMSA-DONG PREHISTORIC นิ ค มก่ อ นประวัติ ศ าสตร์อ ามซาดง ถู ก
ค้นพบหลังเหตุการณ์น้ าท่วมทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงโซล ที่แห่งนี้ แสดงให้เห็นถึงยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ในประเทศเกาหลี เกี่ยวกับตั้งถิ่นฐานของมนุ ษย์กลุ่มใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในลุ่ม
แม่น้ าฮัน ผูเ้ ข้าชมสามารถมีประสบการณ์เสมือนกลับไปสู่ยุคหินใหม่ (Neolithic Era) ที่ อายุ
กว่า 6,000 ปี ก่อน ด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ “ถ้าแห่งเวลา (Cave of Time)” ซึ่งตั้งอยู่ถดั จาก
ประตูทางเข้า ที่ คุณจะได้เรียนรูเ้ พิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของหมู่บา้ น และเมื่ อเดินออก
จากถ้าก็จะพบกับกระท่อมเรียงราย ที่จดั แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต และการล่าสัตว์เพื่อหาอาหาร
ในการดารงชีวิตของมนุ ษย์ในยุคนั้นในเป็ นอย่างดี
เย็น บริก ารอาหาร (3) เมนู เมนู ชาบู ชาบู สุ กี้ หม้อ ไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้ นเมื อ งของเกาหลี
ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ

พักที่

BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม
เช้า

วัดโชเกซา - น้ ามันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง – DUTY FREE
ตลาดเมียงดง
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (4)
จากนั้ น น าท่ า นเยี่ยมชม วัด โชเกซา (JOGYESA TEMPLE) ในอดี ต นั้ น วัด แห่ งนี้ เป็ นเหมื อ น
ศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิ กายเซนในเกาหลี ซึ่งเป็ นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็ นอย่างยิ่ง เมื่อ
เดินเข้ามาในวัดสิ่งแรกที่จะสังเกตุเห็นคือ ต้นไม้ใหญ่ดา้ นหน้าประตูทางเข้า มีความสูงถึง 26
เมตร ส่วนอาคารหลัก ของวัดนั้ น มี อ ายุ ม ากกว่า 500 ปี สร้างขึ้ นในปี 1938 ภายในมี พระ
ประธานสีทองขนาดใหญ่ 3 องค์ ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อกันว่ามีความศักสิทธิ์ จึงนิ ยมไปนมัสการใน
วันสาคัญต่างๆ
จากนั้ นนาท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ ามันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย
ออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรโสมขึ้ นชื่อว่าเป็ น
ราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกนามาใช้เพื่อสุขภาพเป็ นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตารายาแผน
โบราณจีนระบุ ว่า โสมเป็ นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร และปอด
ช่วยท าให้จิ ต ใจสงบ และเพิ่ ม พละก าลัง โดยรวมมี ส รรพคุ ณ ทางการแพทย์ช่ วยบ ารุ งหัว ใจ
ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง
จากนั้ นเดิ นทางต่อไปยัง พระราชวังถ็ อกซู กุง (Deoksugung Palace) หนึ่ งในห้าพระราชวัง
เก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1392-1910) ตั้งอยู่ในย่าน City Hall มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่
โดดเด่นสง่างามท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้
ยิง่ ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วยิ่งสวยงามไปอีก เดิมพระราชวังเคยเป็ นของเจ้าชายวอลซาน (ค.ศ.
1454-1488) พี่ชายของกษัตริยซ์ ุนจอง Seongjong (ค.ศ. 1469-1494) ในราชวงศ์โชซอน
และได้เปลี่ยนชื่อเป็ นพระราชวัง Gyeongungung ในสมัยกษัตริย ์ Gwanghaegun (ค.ศ. 15751641) ขึ้ นครองราชย์ ในปี ค.ศ. 1611 ได้ก ลั บ มาใช้ชื่ อ เดิ ม อี ก ครั้ง ซึ่ ง มี ค วามหมายว่ า
พระราชวังแห่งอายุยืนยาวและมัน่ คง ภายในพระราชวังมีอาคารสไตล์ตะวันตกที่สาคัญในทาง
ประวัติศาสตร์และการเมือง หนึ่ งอาคารในนั้นคือ The Jeukjodang Building หรือ Junghwa Hall
รวม ไป ถึ งอาคารที่ โด ด เด่ น อื่ น ๆ ใน พ ระราชวั ง เช่ น Seokeodang, Junmyeongdang,
Jeukjodang, Jeonggwanheon, Deokhongjeon, Borugak และ Jagyeokru นอกจากนี้ ยัง มี อี ก

ไฮไลท์ที่สาคัญ ของพระราชวังแห่งนี้ คื อ ถนนเลี ยบกาแพงหิ น (Stone Wall Street Road) ซึ่ ง
รู ้จัก กั น ดี ใ นชื่ อ ถนนจองดง (Jeongdong-gil) หรื อ ถนนถ็ อ กซู กุ ง ทลดั ม (Deoksugung
Doldam-gil) มักมีผูน้ ิ ยมไปเดินเล่นพักผ่อนไปตามถนนข้างกาแพงพระราชวัง ซึ่งทอดยาวจาก
พระราชวังถ็ อกซู ไปจนถึ งโรงละครชองดงตามแนวโค้งของถนน ขนานกับ แนวก าแพงหิ น สี
น้ า ตาลเทาสวยงาม ท าให้ถ นนเส้น นี้ มี เสน่ ห์ และมี เอกลัก ษณ์ ในตัวเป็ นอย่า งมาก ถนนที่
สวยงามแห่งนี้ ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ได้ชื่อว่าเป็ นถนนเส้นที่โรแมนติกแห่งหนึ่ งในโซล และ
ยังเป็ นสถานที่ยอดนิ ยมสาหรับการเดินเล่นในฤดูใบไม้ร่วงอีกด้วย
(*** หมายเหตุ... กรณี ที่ พ ระราชวังถ็ อกซู กุ งไม่ เปิ ดท าการ ขอสงวนสิท ธิ์ปรับรายการ
ท่องเที่ยวนาท่านไปพระราชวังชางด็อกกุงแทน ***)

กลางวัน

บริการอาหาร (5) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็ นอาหารบารุงสุขภาพ ไก่ขนาดกาลังเหมาะ ยัดไส้
ด้วยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบารุงร่างกาย เสิรฟ์ ในหม้อดินร้อนๆ

เลื อ กซื้ อสิ น ค้า ปลอดภาษี DUTY FREE แหล่ ง รวมสิ น ค้า แบรนด์เนมมากมาย เช่น นาฬิ ก า
แว่นตา เครื่องสาอาง กระเป๋า กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย
เดินทางไปยัง ตลาดเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลาย
คน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้ จะมีเสื้ อผ้า กางเกง รองเท้า น้ าหอม เครื่องสาอางค์
ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปิ นเกาหลี หรืออะไรที่
วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่องสาอางค์ที่คุน้ หูคนไทยที่ไม่วา่ จะ
เป็ น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ราคาเครื่ อ งส าอางค์ จ ะถู ก กว่ า ประเทศไทย
ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย ในส่วนของอาหารข้างทางที่ฮอทฮิต
ไม่แพ้กนั อย่างโซนสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น หอย
เชลล์ยา่ งตัวใหญ่น่ากิน ขนมไข่

เย็น
พักที่

อิสระอาหารเย็น 1 มื้ อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

เช้า

ตลาดปลานอร์ยางจิน - สมุนไพรออตเกนามู –พลอยอะเมทิส – ซองโด – ละลายเงินวอน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)
จากนั้ นพาท่านไป ตลาดปลานอร์ยางจิน Noryangjin Fish Market เป็ นตลาดขายส่งและปลีก
สินค้าซีฟ้ ูดขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ งของเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ติดกับสถานี รถไฟ Noryangjin Station
เริ่มมาจากตลาดเก่าแก่เล็กๆที่ภายหลังได้รบั การพัฒนาจนเป็ นตลาดซีฟ้ ูดชั้นนาของประเทศ
เกาหลี มี การส่งเสริม การตลาดให้มี ท้ังขายปลี ก และขายส่ง อาหาร ทะเลสดๆในตลาดที่ มี
ร้านค้าราวเกือบหนึ่ งพันกว่าร้าน ทาให้ที่นี่เป็ นแหล่งชิมอาหารทะเลสดๆที่ ราคาไม่แพงยอด
นิ ยมประจากรุงโซล
จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริญเติบโตในป่ าลึก
บนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนื อน้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
นามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลายจากการ
ดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
จากนั้ นชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็ นแดนของ
พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีต้งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ ห์
เย้ายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ

จากนั้นพาท่านไป สวนซองโด (Songdo Central Park) เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ใจกลาง
โซนธุ ร กิ จ เกิ ดใหม่ ที่ ภายในมี สิ่ งอ านวยความสะดวกต่ า งๆครบครัน รวมทั้งกิ จ กรรมการ

กลางวัน

เย็น
22.00 น.

พัก ผ่ อ นต่ า งๆที่ น่ า สนใจ บนเนื้ อที่ ม ากกว่า 100 ไร่ สร้า งขึ้ นใน Songdo international city
ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ ท่ามกลางตึกสูง ระฟ้ าแออัด เป็ นศุนย์กลางธุ รกิจ เช่น ฮอลล์ขนาด
ใหญ่ สานักงานธุรกิจ ศุนย์การค้า ที่พกั หรูหรา สวนสาธารณะ โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์ราช
กาล โรงมหรศพ สถานที่ท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์ฯ ทั้งนี้ ภายในสวนสาธารณะยัง
แบ่ งเป็ นโซนๆ เพื่อให้นักท่ องเที่ ยวได้ร่วมทากิ จกรรมต่างๆภายในสวนเช่น กิ จกรรมทางน้ า
พายเรือแคนู พายเรือคายัค เช่าเรือ ล่องแม่น้ า หรือตื่นตาตื่นใจกับแท็ กซี่น้ าที่ล่องชมสวนที่
สวยงาม หรือจะเปลี่ยนเป็ นเดิน ชมสวนในทุ่งหญ้าเขียวขจีเพื่อชมทศนี ยภาพของสวน ถือเป็ น
สวนสาธารณะที่เหมาะมาพักผ่อนและใช้เวลาทากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว อีกทั้งยังมีโซน
เลี้ ยงกระต่ า ย กวาง โซนอาหารคาเฟ่ โซนหมู่ บ ้ า นเกาหลี โ บราณ ที่ ส ร้า งขึ้ นภายใน
สวนสาธารณะ
บริการอาหาร (7) เมนู โอซัม บู ล โกกิ หมู แ ละปลาหมึ ก หมัก สไตล์ส มัย ใหม่ เกาหลี มี
รสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนาหมู และปลาหมึ กลงในกระทะพร้อมน้ าซุปปรุงรส
เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติ เกาหลี แท้ๆ
ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วย ก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่ง

จากนั้ นนาท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้ อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้ อ 5
แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของ
โสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม เป็ นต้น
และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย
อิสระอาหารเย็น 1 มื้ อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน

วันที่หา้
01.05 น.
04.55 น.

สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ703
ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ


**พาสสปอร์ ตจะต้ องมีอายุมากกว่ า 6 เดือน นับรวมถึงวันกลับ และพาสสปอร์ ตจะต้ องไม่ ชารุ ดหรื อฉีกขาด การผ่ านเข้ า-ออก
ประเทศ ขึน้ อยู่กบั การพิจารณานาของทางเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง ทางบริษัทไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ **

ข้ อความสาคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด
ในกรณี ที่ลูกค้าเดิ นทางไปประเทศเกาหลี ใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทาให้ลูกค้าต้องถูกส่ งตัว
กลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ ขากลับ และรวมถึงค่าบริ การอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้าจะต้อง
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นที่ ท างประเทศนั้นๆเรี ยกเก็บ ทางผูจ้ ดั และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นทุกกรณี หรื อต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นง่ั ว่าง หรื อตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่ องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยูท่ าง
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็ นผูพ้ ิจารณา ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่ มตรวจ และอาจมีการเรี ยกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมือง
เรี ยกสัมภาษณ์ น้ นั ขึ้นอยู่กบั ทางตรวจคนเข้าเมืองเป็ นผูพ้ ิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริ ษทั ทัวร์ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่ วนนี้ได้ **
*** ทัวร์ ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริ ษทั
จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน ***

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X)
KOREA สักครั้ง...จะไม่ลืม (อินชอน - โซล – โซล)
กาหนดการเดินทาง
เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2561
04 – 08 กรกฎาคม 2561
05 – 09 กรกฎาคม 2561
06 – 10 กรกฎาคม 2561
11 – 15 กรกฎาคม 2561
12 – 16 กรกฎาคม 2561
13 – 17 กรกฎาคม 2561
18 – 22 กรกฎาคม 2561
19 – 23 กรกฎาคม 2561
20 – 24 กรกฎาคม 2561
25 – 29 กรกฎาคม 2561
วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
26 – 30 กรกฎาคม 2561
วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
27 – 31 กรกฎาคม 2561
วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
28 ก.ค. – 01 ส.ค. 2561
วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
09 -13 สิงหาคม 2561
วันหยุด วันแม่
10 -14 สิงหาคม 2561
วันหยุด วันแม่

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
14,900
14,900
13,900
14,900
14,900
13,900
14,900
14,900
13,900
16,900

เด็กทารก
อายุไม่เกิน
2 ปี
14,900
14,900
13,900
14,900
14,900
13,900
14,900
14,900
13,900
16,900

จอย
แลนด์
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

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

16,900

16,900

7,900

5,000

16,900

16,900

7,900

5,000

16,900

16,900

7,900

5,000

16,900

16,900

7,900

5,000

16,900

16,900

7,900

5,000

15 -19 สิงหาคม 2561
16 -20 สิงหาคม 2561
17 -21 สิงหาคม 2561
18 -22 สิงหาคม 2561
23 -27 สิงหาคม 2561
25 -29 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561
31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2561
01 – 05 กันยายน 2561
05 – 09 กันยายน 2561
06 – 10 กันยายน 2561
07 – 11 กันยายน 2561
13 – 17 กันยายน 2561
14 – 18 กันยายน 2561
15 – 19 กันยายน 2561
20 – 24 กันยายน 2561
21 – 25 กันยายน 2561
22 – 26 กันยายน 2561
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
28 ก.ย. – 02 ต.ค. 2561
29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2561

14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900

14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
14,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900

7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

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

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น***

** ทางบริษทั ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 40,000 วอน /ทริป/ท่าน
หรือท่านละ 1,400 บาท/ทริป/ท่าน**
**หมายเหตุ**
1. รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผูจ้ ดั ได้
ชาระให้กบั สายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้ นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ดว้ ยสาเหตุใดหรือได้รบั การปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ

2.

3.

4.
5.

6.

(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้แก่ท่าน
***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็ นชาวต่างชาติ และพระ
จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณี ตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุ รกิจ
ขายตรงเครื่องสาอางค์ค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุป๊ ที่มีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุก
ครั้ง**
หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปั ญหาต่างๆ
ตลอดจนข้อแนะนากรุณาติ ดต่อเจ้าหน้าที่ ที่รับผิ ดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้องรับฝากของจากผูอ้ ื่นเพื่อที่ จะ
นาไปยังประเทศนั้นๆ หรือนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้ นว่าต้องไม่เป็ นสิ่งของผิ ดกฎหมาย ซึ่ งของผิ ด
กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ ประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รบั ฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
ในกรณี ยกเลิกการเดิ นทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดิ นทางเท่านั้ น ไม่เช่นนั้ นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่า
ด้วยกรณี ใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริ ษั ท ได้ท าการจ่ายค่ าตัว๋ ไปให้กับการสายการบิ น เรี ย บร้อยแล้ว โปรดอ่าน
ข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
โรงแรมที่ พัก ที่ ป ระเทศเกาหลี ใต้อ าจะมี ก ารสลับ ปรับ เปลี่ ย นขึ้ นอยู่กับ ความเหมาะสมเป็ นหลัก โ ดยค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
ประเทศเกาหลี ใต้จ ะมีช่ างภาพมาถ่ ายรูป และช่ วยดู แ ลอานวยความสะดวกตลอดการเดิ น ทาง และวันสุ ด ท้าย
ช่างภาพจะนาภาพถ่ายมาจาหน่ ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้ แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ
เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
ทัวร์ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิ้ ง เช่น น้ ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดาเนิ นการในการ
แยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน
90 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจ
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้
1. พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
2. ตั ๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้
3. สิ่งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงิน
สด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ) ทาง
ทัวร์จดั เตรียมให้
5. กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล ,
ค่าอิน เตอร์เน็ ต , ค่ าซักรี ด , มิ นิ บ าร์ใ นห้อ ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่อ งดื่ ม ที่สั ่งเพิ่ ม นอกเหนื อรายการ (กรุ ณ า
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
เอกสารประกอบในการยืน่ วีซ่า
1) พาสปอร์ต
2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว
3) ใบสาคัญถิ่นที่อยู่
4) สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว 2 รูป
(สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า -ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อสารองที่ นัง่ ภายใน 3 วัน
หลังจากการจอง
2. นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ต ้อ งช าระเงิน ค่ าบริ ก ารส่ วนที่ เหลื อ ทั้งหมดก่ อ นวัน เดิ น ทางอย่างน้ อ ย 30 วัน กรณี
นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์น้ันๆ

3. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชาระครบเต็มจานวนเลย
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆ ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อ นการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ ี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อ
แจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณี
ใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการ
นาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่าง

4.

5.

6.

7.

8.

น้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม
จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการ
ต่อไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดิ นทาง และอื่นๆ เพื่ อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนั งสื อ
เดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิด
จากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น
เป็ นต้น
อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น
และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด ,
ไข่ , เนื้ อสัตว์ , ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสีย
ค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

