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รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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วันแรก
23.00 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
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 าหนั กกระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากต้องการซื้ อ
น้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จา่ ย)
***หมายเหตุ*** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที
และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครือ่ งออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลือกที่นั ่งบนเครือ่ ง เนื่องจากต้องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน**)

วันที่สอง
02.40 น.
10.05 น.

เกาหลีใต้ – โรงเรียนสอนทากิมจิ – สวนสนุก EVERLAND
บินลัดฟ้ าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ700
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย
2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนั ดหมาย) หลังจากผ่ านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุ กท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพาท่าน
ข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า
4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร

กลางวัน

บริการอาหาร (1) เมนู บู ลโกกิ หมู ห มักสไตล์เกาหลี มี
รสชาติ อ อกหวานเผ็ ด เล็ ก น้อ ย โดยน าหมู ล งในกระทะ
พร้อมน้ าซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียง
และข้าวสวย

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการทากิมจิของชาวเกาหลีที่ โรงเรียนสอนทากิมจิ อาหารเกาหลีประเภทผัก
ดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทัว่ ไปจะ
เป็ นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้ อ และยังนาไปปรุงเป็ นส่วนประกอบ
อาหารอีกหลายอย่าง ปั จจุบนั กิมจิมีมากกว่า 187 ชนิ ด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปรี้ ยว และมี
กลิ่นฉุน
เดินทางสู่ สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุ กกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศ ถู กขนานนามว่า เป็ น ดิสนี ยแ์ ลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ ามกลางหุบ เขา โดยมี
บริษัทซัมซุงเป็ นเจ้าของ ทุกคนจะได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ สิงโตเจ้าป่ า
และเสือดินแดนแห่งเทพนิ ยาย และสนุ กกับเครื่อง
เล่ น นานาชนิ ด ไม่ ว่า จะเป็ น รถไฟเหาะตี ลัง กา
(Rolling X-Train), เฮอ ร์ ริ เ ค น ( Double Rock
Spin), เรื อ เหาะไวกิ้ ง (Columbus Adventure)
และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุ กแห่งนี้ รถไฟ
เหาะรางไม้ (T-EXPRESS) ชมกิ จกรรมและการ
แสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จากัดจานวน
รอบ นอกจากนี้ ยังมีสวนดอกไม้ที่กาลังออกดอก
บานสะพรัง่ อวดสี สัน ณ สวนดอกไม้สี่ ฤ ดู (Four
Season Garden) ซึ่ งจะเปลี่ ยนแปลงพันธุ ์ดอกไม้
ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี
(ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ) ด้วยสีสันที่ สดของ
ดอกไม้แ ต่ ล ะชนิ ด จึ ง ได้รับ ความนิ ย มอย่า งมาก
นั กท่องเที่ยวที่มาสวนสนุ กจึงไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็ นที่
ระลึ ก รวมทั้งยังมี การจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิ เช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ประมาณเดือน
เมษายน – มิ ถุ นายน เป็ นสวนดอกทิ วลิ ป และดอกกุ ห ลาบ ในช่วงฤดู รอ้ น ประมาณเดื อ น
มิถุนายน - สิงหาคม เป็ นสวนดอกลิลลี่หลากสีสนั ยังไม่หมดแค่น้ัน ในช่วงเดือนนี้ จะมีเทศกาล
คลายร้อ นไปกั บ สายน้ า (Summer Splash) ในฤดู ใ บไม้ร่ ว ง ประมาณเดื อ นตุ ล าคม พฤศจิกายน เป็ นสวนดอกเบญจมาศ พร้อมกับมีจดั ตกแต่งสวนสนุ กให้เข้ากับเทศกาลฮัลโลวีน
(Happy Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซี แห่รอบสวนสนุ ก และมีเจ้าหน้าที่แต่งตัวเป็ นผี มา
เดินแกล้งนั กท่องเที่ยวด้วย ส่วนในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม มีการ
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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จัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และต้อนรับเทศกาลปี ใหม่ และในช่วงเดือนมกราคม มีนาคมจะเป็ นเทศกาลหิมะ มี Snow Slate ให้เลื่อนไถลลงมา ซึ่งเป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมาก ทุก
เทศกาลจะตกแต่งด้วย แสง สี เสียง สุดอลังการ พร้อมทั้งมีขบวนพาเหรดมาสร้างความบันเทิง
ให้กบั เด็กๆ เช่น White Christmas Parade, Moonlight Parade เป็ นต้น

เย็น

บริการอาหาร (2) เมนู ชาบู ชาบู สุก้ ีหม้อไฟสไตล์เกาหลี
อาหารพื้ นเมืองของเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ

พักที่

JM HOTEL / NEW M SUWON หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

หมู่บา้ นโบราณบุกชนฮันอก – สมุนไพรโสมเกาหลี - COSMETIC OUTLET
N SEOUL TOWER
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)
จากนั้ นนาท่านเดินชม หมู่บา้ นบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) ซึ่ งตั้งอยู่ท่ามกลาง
ตึกรามบ้านช่องที่ทนั สมัยของกรุงโซล หมู่บา้ นแห่งนี้ ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ
ไว้อย่างสมบูรณ์ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสาหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ภายในหมู่บา้ นมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง เรียกว่า ฮันอก
(Hanok) ซึ่งมีอายุเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโชซอน ส่วนชื่อ บุคชอน (Bukchon) แปลว่าหมู่บา้ นทาง
ตอนเหนื อ ซึ่งตั้งตามตาแหน่ งที่อยูท่ างทิศเหนื อของสถานที่สาคัญ 2 แห่งของกรุงโซล คือ คลอง
ชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) กับ จงโร(Jongno)

เช้า

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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บริการอาหาร (4) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้ งย่างสไตล์
เกาหลี เนื้ อหมู เนื้ อไก่ เนื้ อวัว ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี
เติมไม่อ้นั

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
แวะช้อปที่ รา้ นเครื่ องส าอางยอดนิ ย ม COSMETIC OUTLET สวรรค์ข องนั ก ช้อปชาวไทย เพื่ อ
เลือกซื้ อกลับไปเป็ นของที่ระลึก อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ ROJUKISS มีราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบ
เท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขายในไทย
พบกับหนึ่ งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย
โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) หรือ ‘นั มซัน
ทาวเวอร์’ (NAMSAN TOWER) ตั้งอยูบ่ นภูเขานัม
ซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอย
ประมาณ 236.7 เมตร และมี ค วามสู ง 479
เมตรจากพื้ นดิ น ซึ่ งยังคงได้รับความนิ ยมเสมอ
มา ทั้งจากนักท่องเที่ยวและคู่รกั ชาวเกาหลี ไม่ว่า
จะเป็ นช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็ นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทัว่
ทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า นั บเป็ นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่ งที่
คู่รักทุ กคู่ไม่ ควรพลาด ถื อเป็ นไฮไลท์สาคัญ ของกรุ งโซลที่ นักท่ องเที่ ยวทุ กคนจะต้องมาแวะ
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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เช็คอิน คือ สถานที่ คล้องกุ ญ แจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่ มีความเชื่อว่า ...คู่รักที่ มาคล้อง
กุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยนื ยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้ นลิฟท์**

เย็น

บริการอาหารเย็น (5) เมนูบุฟเฟ่ ต์ SEA FOODสาหรับท่านที่ชื่น
ชอบอาหารทะเลเป็ นพิเศษ ให้ท่านได้เลือกสรรอาหารทะเลที่
สดใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกั ษ์

พักที่

HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

น้ ามันสน – สมุนไพรฮอตเกนามู – ถนนฮงแด – คาเฟ่ ONE PIECE CAFÉ - พลอยอะเมทิส
พระราชวังชางด็อกกุง - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)
เรี ย นรู ก้ ารท าผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ส กัด จาก น้ า มัน สนเข็ ม แดง (RED PINE) มี ส รรพคุ ณ ช่ วยบ ารุ ง
ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย
จากนั้ นพาชม ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริญเติบโตในป่ าลึกบน
ภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนื อระดับน้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
นามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลายจากการ
ดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา

เช้า

กลางวัน

บริการอาหาร (7) เมนู ข้าวยาบิบิมบับ ข้าวยาเกาหลี
เสิรฟ์ บริการพร้อมซุปชาบูหม้อรวมร้อนๆ

เอาใจสาวกโจรสลัดหมวกฟาง พากันไปฟิ นที่ CAFÉ DE ONE PIECE คาเฟ่ การ์ตูนสุดฮิตย่านฮง
แด ออกแบบและตกแต่งโดยใช้ธีมตัวการ์ตูนในเรื่องวันพีชทั้งหมด โดยมีบริการทั้งเครื่องดื่ ม
ขนม และอาหารหลากหลายอย่างที่แทรกธีมวันพีซเข้าไป รวมถึงของสะสมต่างๆจากวันพีซด้วย
และเมนู แ นะน าประจ าที่ ร า้ นเป็ นเมนู ย อดนิ ย มนั้ น ก็ จ ะมี Chocolate Mochi-Waffle, Berry
Mochi-Waffle, Green Tea Mochi-Waffle อีกทั้งบรรยากาศในร้านนั้ นให้อารมณ์เหมือนหลุด
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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เข้าไปอยูใ่ นฉากของวันพีชกันเลยทีเดียว เป็ นคาเฟ่ เปิ ดใหม่ที่น่าไปตามล่าโจรสลัด และน่ าไปลิ้ ม
ลองรสชาติวาฟเฟิ้ ลแสนหวานเสียจริงๆ แนะนาเลยรับรองไม่ผิดหวัง
จากนั้ น ชม โรงงานเจี ย ระไนพลอยอเมทิ ส (AMETHYST FACTORY)
แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมี
ตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึ งสีม่วงไวน์ มี เสน่ ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้ จะ
งามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
น าชม พระราชวัง ชางด็ อ กกุ ง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังลาดับ ที่ ส องที่ ถู ก
สร้า งต่ อ จากพระราชวัง เคี ย งบกกุ ง ในปี ค.ศ.
1405 และความสาคัญ ในการเป็ นที่ พานั กของ
พระมหากษัตริยห์ ลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โช
ซอน (JOSEON) และยั ง เป็ น 1 ใน 5 ของ
พระราชวังสาคัญที่ยงั คงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย
เขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นใน และ
สวน ด้ า น ห ลั ง ส าห รั บ เป็ น ที่ พั ก ผ่ อน ขอ ง
พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีตน้ ไม้ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน้ า และศาลาริมน้ า พระราชวังแห่ง
นี้ เป็ นที่พานั กของพระมหากษั ตริยถ์ ึง 9 พระองค์ ปั จจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของ
พระราชวั ง ได้ แ ก่ พระต าหนั ก INJEONGJEON พระต าหนั ก DAEJOJEON พระต าหนั ก
SEONJEONGJEON และพระต าหนั ก NAKSEONJAE พิ เ ศษ!! บริ ก ารชุ ด ฮั น บก เพื่ อ ความ
อรรถรสในการชมสถานที่มากยิง่ ขึ้ น **ราคานี้ รวมชุดฮันบกแล้ว**
*** หมายเหตุ กรณีท่ีพระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิ ดทาการ ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการ
ท่องเที่ยวทดแทน >>> พระราชวังถ็อกซูกงุ ***
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

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของ
สาวๆหลายคน หรื อ สยามสแควร์เกาหลี ตลาด
แห่ ง นี้ จะมี เ สื้ อผ้ า กางเกง รองเท้ า น้ าหอม
เครื่องสาอางค์ ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอล
แบรนด์ รวมถึ ง ซี ดี เ พลง รู ป ดารา และศิ ล ปิ น
เกาหลี หรืออะไรที่ วยั รุ่นต้องการก็สามารถหาได้
จากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่องสาอางค์ที่คุน้ หู
คนไทยที่ ไม่ ว่าจะเป็ น ETUDE, SKIN FOOD, THE
FACE SHOP ราค าเค รื่ อ งส าอางค์ จ ะถู กก ว่ า
ประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่
มีขายในประเทศไทย ในส่วนของอาหารข้างทางที่
ฮอทฮิ ต ไม่ แ พ้กัน อย่า งโซนสตรี ท ฟู้ ด มี อ าหาร
หรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็ น หอยเชลล์ ย่ า งตั ว ใหญ่ อ บน่ ากิ น ขนมไข่
หรือเครันปั ง ขนมยอดฮิ ตตลอดกาลของเมียงดง
กุง้ ล็อบสเตอร์ตวั ใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง
โดยการเอามอสซาเรลล่ าชีสเสี ยบไม้แล้วเอาไป
ย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนู นี้มีอยู่เกือบทุก
ซอกทุ กมุ ม ที่ ในตลาดเมี ยงดง บะหมี่ ดาจาจังมยอน หนึ่ งในเมนู สุดฮิ ตที่ เห็ นกัน บ่ อ ยในซี รี่ส์
เกาหลี มันฝรัง่ เกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทวั ่ ไปในเมืองไทย แต่ของที่ นี่จะมีไส้กรอก
เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่ งชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็ นต้น แต่
หากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต
อิสระอาหารเย็น 1 มื้ อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
พักที่

HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL หรือระดับเดียวกัน

วันที่หา้
เช้า

ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า อูดง้ (8)

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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แวะซื้ อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้ อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อก
โกแล็ตหิน ซี เรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลน
พอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกี้ เกาหลี) ชินรา
เมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็ นต้น
11.20 น.
15.10 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ XJ701
ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ

***หมายเหตุ***

ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมหรื อรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทั้งนีข้ นึ้ อยู่ตามความเหมาะสม
**กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั **

**พาสสปอร์ ตจะต้ องมีอายุมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันไปถึง**
ข้ อความสาคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด
ในกรณี ที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทาให้ลูกค้าต้องถูกส่ งตัว
กลับเข้าประเทศไทย จึงมี ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ ขากลับ และรวมถึงค่าบริ การอื่นๆที่เกิ ดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้า
จะต้องเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นที่ ท างประเทศนั้น ๆเรี ยกเก็ บ ทางผูจ้ ดั และทางสายการบิ น จะไม่ รับ ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นทุกกรณี หรื อต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นง่ั ว่าง หรื อตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่ องบิน
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื องของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็ นผูพ้ ิจารณา ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้
** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลี ใต้จะมีการสุ่ มตรวจ และอาจมีการเรี ยกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้า
เมืองเรี ยกสัมภาษณ์น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ทางตรวจคนเข้าเมืองเป็ นผูพ้ ิจารณา และอยูใ่ นดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริ ษทั ทัวร์
ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่ วนนี้ได้ **
*** ทัวร์ ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลู กค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ ทาง
บริ ษทั จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน ***

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X)
KOREA พารัก ไปพักร้อน ซูวอน - โซล – โซล (XJ)

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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กาหนดการเดินทาง
ก.ค. – ก.ย. 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
11 – 15 สิงหาคม 2561
15 – 19 สิงหาคม 2561
16 – 20 สิงหาคม 2561
17 – 21 สิงหาคม 2561
22 – 26 สิงหาคม 2561
23 – 27 สิงหาคม 2561
24 – 28 สิงหาคม 2561
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2561
02 – 06 กันยายน 2561
03 – 07 กันยายน 2561
07 – 11 กันยายน 2561
09 – 13 กันยายน 2561
10 – 14 กันยายน 2561
12 – 16 กันยายน 2561
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ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
14,900
15,900
15,900
13,900
15,900
15,900
14,900
15,900
16,900
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
15,900

ราคา
ราคา
จอยแลนด์ เด็กอายุไม่เกิน
(ไม่รวมตั ๋ว)
2 ขวบ
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900
7,900
5,900

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
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
5,000
5,000
5,000

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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13 – 17 กันยายน 2561
14 – 18 กันยายน 2561
15 – 19 กันยายน 2561
16 – 20 กันยายน 2561
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15,900
15,900
14,900
14,900

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

5,900
5,900
5,900
5,900

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 ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ดว้ ยสาเหตุใดหรือได้รบั การปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(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**
2. 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
3. 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
4. โรงแรมที่ พัก ที่ ป ระเทศเกาหลี ใต้อ าจะมี ก ารสลับ ปรับ เปลี่ ย นขึ้ นอยู่กับ ความเหมาะสมเป็ นหลัก โดยค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
5. 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
6. ทัวร์ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิ้ ง เช่น น้ ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดาเนิ นการในการ
แยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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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
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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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 หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ย วหรือเอเจนซี่(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
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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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
น้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่ม
จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการ
ต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดิ นทาง และอื่นๆ เพื่ อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนั งสื อ
เดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. 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
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิด
จากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น
เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. 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
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด ,
ไข่ , เนื้ อสัตว์ , ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสีย
ค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

