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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 าหนั กกระเป๋า 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**)

16.10 น.
23.35 น.

บินลัดฟ้ าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ702 (บริการอาหารบนเครือ่ ง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2
ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุ กท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพาท่านข้าม
ทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติ ที่ยาวกว่า
4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน

บริการอาหารว่าง คิมบับและนมกล้วย

พักที่

JM HOTEL / NEW M HOTEL หรือระดับเดียวกัน
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วันที่สอง
เช้า

สวนสนุ ก EVERLAND - COSMETIC OUTLET - ตลาดทงแดมุน – ชมการแสดงโชว์
THE PAINTER HERO SHOW – รร. โซล
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (1)
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
และเสื อดิ นแดนแห่งเทพนิ ยาย และสนุ กกับเครื่องเล่นนานาชนิ ด ไม่ว่าจะเป็ น รถไฟเหาะตี
ลั ง กา (Rolling X-Train), เฮอร์ ริ เ คน (Double Rock Spin), เรื อ เหาะไวกิ้ ง (Columbus
Adventure) และไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุ กแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) ชม
กิ จกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จากัดจานวนรอบ นอกจากนี้ ยังมี ส วน
ดอกไม้ที่กาลังออกดอกบานสะพรัง่ อวดสีสนั ณ สวนดอกไม้สี่ฤดู (Four Season Garden) ซึ่งจะ
เปลี่ ยนแปลงพันธุ ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่ หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับ
สภาพอากาศ) ด้วยสีสนั ที่ สดของดอกไม้แต่ละชนิ ด จึงได้รบั ความนิ ยมอย่างมาก นั กท่องเที่ ยว
ที่มาสวนสนุ กจึงไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็ นที่ระลึก รวมทั้ง
ยังมี ก ารจัดเทศกาลในแต่ ละเดื อ น อาทิ เช่น ในช่วงฤดู ใบไม้ผ ลิ ประมาณเดื อ นเมษายน –
มิ ถุ น ายน เป็ นสวนดอกทิ วลิ ป และดอกกุ ห ลาบ ในช่วงฤดู รอ้ น ประมาณเดื อ นมิ ถุ น ายน สิงหาคม เป็ นสวนดอกลิลลี่หลากสีสนั ยังไม่หมดแค่น้ั น ในช่วงเดือนนี้ จะมีเทศกาลคลายร้อน
ไปกับสายน้ า (Summer Splash) ในฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็ น
สวนดอกเบญจมาศ พร้อ มกั บ มี จัด ตกแต่ ง สวนสนุ กให้เ ข้า กั บ เทศกาลฮั ล โลวี น (Happy
Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุ ก และมีเจ้าหน้าที่แต่งตัวเป็ นผี มาเดินแกล้ง
นั กท่ องเที่ ยวด้วย ส่วนในช่วงฤดูหนาวประมาณเดื อนพฤศจิกายน - ธันวาคม มี การจัดงาน
เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และต้อนรับเทศกาลปี ใหม่ และในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม
จะเป็ นเทศกาลหิมะ มี Snow Slate ให้เลื่อนไถลลงมา ซึ่งเป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมาก ทุกเทศกาล
จะตกแต่งด้วย แสง สี เสียง สุ ดอลังการ พร้อมทั้งมีขบวนพาเหรดมาสร้างความบันเทิ งให้กับ
เด็กๆ เช่น White Christmas Parade, Moonlight Parade เป็ นต้น
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กลางวัน

บริการอาหาร (2) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี
เนื้ อหมู เนื้ อไก่ เนื้ อวัว ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เติมไม่อ้นั

แวะช้อปเครื่องสาอางค์ยอดนิ ยมที่ COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนั กช้อปชาวไทย เพื่อเลือก
ซื้ อสินค้ากลับไปเป็ นของที่ระลึก อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ ROJUKISS มีราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบ
เท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขายในไทย
ช้อปปิ้ งศูน ย์การค้าแฟชัน่ แห่งเกาหลี ย่านทงแดมุ น
แหล่งค้าส่งเสื้ อผ้าที่ ใหญ่ที่สุดที่ เปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง
ตั้งอยูท่ างประตูทิศตะวันออก ซึ่งเป็ น 1 ในประตูเมือง
ดั้งเดิม ให้ได้ชื่นชมกับบรรยากาศความเป็ นวัฒนธรรม
ดั้ ง เดิ ม ของเกาหลี สนุ กกั บ การช้อ ปปิ้ งด้ว ยสิ น ค้า
มากมายที่มีรา้ นมากกว่า 10,000 ร้านค้า มีท้งั เสื้ อผ้า
เครื่องแต่งกาย เครื่องหนั ง รองเท้า เครื่องกีฬ าต่างๆ
นอกจากนี้ ยังมี ขนมขบเคี้ ยวและร้านเครื่ องสาอางค์
ต่างๆ เรียงรายตามตึ กริมสองข้างถนนให้ได้เลือกซื้ อ
นอกจากนี้ ยังมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิ ดหมวกให้ผูท้ ี่
อยากโชว์ค วามสามารถมาแสดงให้ช มกั น อี ก ด้ว ย
นอกจากนี้ ยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN ที่จดั ขึ้ นแล้วครั้งนึ งเมื่อปี ที่
แล้ว ในปี นี้ ก็ กลับมาอี กครั้งด้วยดอกกุ ห ลาบที่ มีไฟ LED มาประดับกว่า 25,550 ดวง ตั้งอยู่
ด้านหลัง DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) โดยจะเปิ ดไฟประดับทุกวัน ตั้งแต่เวลา เวลา
17.00 น. เป็ นต้นไป **ทั้งนี้ การจัดแสดงไฟขึ้ นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ**
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ชมโชว์สุดพิเศษ THE PAINTER HERO SHOW การแสดงที่ น่าทึ่ งของวีรบุ รุษแห่งศิลปะ ถื อเป็ น
นวัตกรรมใหม่ของการแสดง โดยการผสมผสานเทคนิ ค
การวาดภาพสดๆ เสียงดนตรี การเต้นรา ไหวพริบของ
การแสดงละครใบ้ และความตลกของนักแสดง ให้ออกมา
เป็ นโชว์ที่สนุ กสนาน ผูช้ มจะได้เพลิดเพลินและตื่นเต้นไป
กับการแสดงผลงานศิ ลปะในเทคนิ ค ที่ แตกต่างกัน กว่า
10 ชิ้ นงาน ท่ ามกลางเสี ยงเพลงบรรเลงประกอบที่ เข้า
กันได้อย่างลงตัว
อิสระอาหารเย็น 1 มื้ อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
พักที่
วันที่สาม
เช้า

M HOTEL / RIVER PARK HOTEL / PRIME IN SEOUL หรือระดับเดียวกัน
น้ ามันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บา้ นโบราณบุกชอนฮันอก
DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - รร.โซล
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)
เยี่ยมชม RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ ามันสน มีสรรพคุณช่วยบารุงร่างกาย ลดไขมัน
ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย
เดินทางต่อไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกนามาใช้เพื่อ
สุขภาพเป็ นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตารายาแผนโบราณจีนระบุว่า โสมเป็ นสมุนไพรที่ชว่ ย
เสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด โดยมี สรรพคุ ณ ทางการแพทย์ช่วยบารุ ง
หัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมสมรรถภาพทางเพศ ลดและป้ องกันการเกิดมะเร็ง
น าชม พระราชวัง ชางด็ อ กกุ ง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวัง ลาดับ ที่ ส องที่ ถู ก
สร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405
แ ล ะ ค ว า ม ส า คั ญ ใน ก า ร เป็ น ที่ พ า นั ก ข อ ง
พระมหากษั ตริ ยห์ ลายพระองค์ในสมัย ราชวงศ์โช
ซ อ น ( JOSEON) แ ล ะ ยั ง เป็ น 1 ใ น 5 ข อ ง
พระราชวังสาคัญ ที่ ยงั คงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย
เขตพระราชฐานชั้น นอก พระราชฐานชั้น ใน และ
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สวนด้านหลัง สาหรับเป็ นที่พกั ผ่อนของพระมหากษัตริย ์ ซึ่งมีตน้ ไม้ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี
บ่อน้ า และศาลาริมน้ า พระราชวังแห่งนี้ เป็ นที่พานักของพระมหากษัตริยถ์ ึง 9 พระองค์ ปั จจุบนั
ยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระตาหนั ก INJEONGJEON พระตาหนั ก
DAEJOJEON พระตาหนัก SEONJEONGJEON และพระตาหนัก NAKSEONJAE
*** หมายเหตุ กรณีท่ีพระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิ ดทาการ ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการ
ท่องเที่ยวทดแทน >>> พระราชวังถ็อกซูกงุ ***

กลางวัน

บริการอาหาร (4) เมนู ไก่ตนุ๋ โสม อาหารบารุงสุขภาพ
ไก่ขนาดกาลังเหมาะ ยัดไส้ดว้ ยโสม แปะก๊วย และสมุน
ไพรบารุงร่างกาย เสิรฟ์ ในหม้อดินร้อนๆ

จากนั้นนาท่านเดินชม หมู่บา้ นบุกชอนฮันอก (Bukchon
Hanok Village) ตั้งอยูท่ ่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทนั สมัย
ของกรุงโซล แต่หมู่บา้ นแห่งนี้ ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือน
ในสมัยโบราณไว้ได้อย่างสมบูรณ์ มีกลิ่นอายความเก่าแก่
ของเกาหลีในยุคโชซอน เหมาะสาหรับคนที่ ชอบสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ภายในหมู่บา้ นมีอาคารแบบ
ดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง เรียกว่า ฮันอก (Hanok)
ส่วนชื่อ บุกชอน (Bukchon) แปลว่า หมู่บา้ นทางตอนเหนื อ
เลื อ กซื้ อสิ น ค้า ปลอดภาษี DUTY FREE แหล่ ง รวมสิ น ค้า แบรนด์เนมมากมาย เช่น นาฬิ ก า
แว่นตา เครื่องสาอางค์ กระเป๋า กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย
เย็น

บริการอาหาร (5) เมนู บุฟเฟ่ ต์ SEA FOOD สาหรับคอ
อาหารทะเลเป็ นพิ เศษ อาหารทะเลสดใหม่ และ
อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกั ษ์

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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เดินทางไปยัง ย่านเมี ยงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลาย
คน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้ จะมีเสื้ อผ้า กางเกง รองเท้า น้ าหอม เครื่องสาอางค์
ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปิ นเกาหลี หรืออะไรที่
วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่องสาอางค์ที่คุน้ หูคนไทยที่ ไม่วา่ 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 ขนมไข่หรือเครันปั ง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุง้ ล็อบสเตอร์
ตัวใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อก
โบกี เค้กข้าวที่ขนชื
ึ้ ่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนู นี้มีอยูเ่ กือบทุกซอกทุกมุม
ที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดาจาจังมยอน หนึ่ งในเมนู สุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่สเ์ กาหลี มันฝรัง่
เกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทัว่ ไปในเมื องไทย แต่ของที่ นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีก
หนึ่ งชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็ นต้น แต่หากคนที่ชอบ
ของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต
พักที่
วันที่สี่
เช้า

BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL หรือระดับเดียวกัน
เรียนรูว้ ิธีการทาข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – สมุนไพรฮอตเกนามู –พลอยอะเมทิส
ONE MOUNT (SNOW PARK) – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)
พาไปเรียนรู ้ การทาข้าวห่อสาหร่าย (คิมบับ) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน โดย
การนาข้าวสุก และส่วนผสมอื่นๆหลากชนิ ด เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่เจียว ปูอัด แฮม
เป็ นต้น วางแผ่ บนแผ่นสาหร่าย ม้วนเป็ นแท่งยาวๆ แล้วหัน่ เป็ นชิ้ นพอดีคา เสิร์ฟพร้อมหัวไช
เท้าดอง และกิ ม จิ ชาวเกาหลี นิ ย มรับ ประทานคิ ม บับ ระหว่างการปิ กนิ ก หรื อ งานกิ จกรรม
กลางแจ้ง
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

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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จากนั้ น น าชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิ ส เกาหลี เป็ นถิ่ น ของพลอยสี ม่ ว ง พลอยแห่ ง
สุขภาพและนาโชค โดยมีต้งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนี้ จะ
งามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ

กลางวัน

บริการอาหาร (7) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี รสชาติ
ออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนาหมูลงในกระทะพร้อมน้ าซุป
ปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครือ่ งเคียงและข้าวสวย

พบกับสวนสนุ กหิ มะ ONE MOUNT (SNOW PARK)** ตั้งอยู่ที่เมื อง GOYANG แหล่งท่ องเที่ ยว
ใกล้กรุงโซลด้วยพื้ นที่มากถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพื้ นที่เป็ นหลายส่วน พร้อมด้วย
สิ่ งอ านวยความสะดวกมากมาย เช่ น Fitness &
Golf Club, Water Park, Shopping Mall, Roof
Garden, Snow Park เป็ นต้น นอกจากนี้ ยัง เคย
เป็ นสถานที่ ถ่ายทามิวสิควีดีโอเพลง GENTLEMAN
ของ "ไซ" หรื อ "ปาร์ค แจ-ซัง " นั ก ร้อ งหนุ่ ม ชาว
เกาหลีใต้ เจ้าของเพลง"กังนั ม สไตล์" ที่ โด่งดังไป
ทัว่ โลก รวมถึ ง รายการยอดฮิ ต อย่า ง RUNNING MAN ก็ เคยมาถ่ า ยท าที่ นี่ ด้า นในมี ส กี โดม
จาลองลานสกี ในร่มอันกว้างใหญ่ ไม่ต่างไปจากลานสกีที่นักท่ องเที่ ยวจะสัมผัสได้ในช่วงฤดู
หนาว

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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*** ราคานี้ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK ราคาประมาณ 20,000 วอน/ท่าน หากไม่สนใจ
เข้าเล่น SNOW PARK สามารถเดินช้อปปิ้ งตามอธัยาศัย มีทงั้ ช้อป H&M, ADIDAS และอีก
หลากหลายแบรนด์ชนั้ นา ***
เพลิดเพลินกับการซื้ อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้ อ 5 แถม 1) สาหร่าย
ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม
ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสาอางค์โสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกี้
เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็ นต้น
อิสระอาหารเย็น 1 มื้ อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
22.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน

วันที่หา้
01.05 น.
04.55 น.

สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ703 (บริการอาหารบนเครือ่ ง)
ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ

** ในกรณีที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ โดยสาร เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดใดทั้งสิ้ น **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ **

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้ องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น
ไม่ เช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ คืนมัดจาไม่ ว่าด้ วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ ทาการจ่ ายค่ าตั๋วไปให้ กบั การสายการบิน
เรียบร้ อยแล้ว โปรดอ่ านข้ อความให้ ถี่ถ้วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง
**พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุมากกว่ า 6 เดือน นับรวมถึงวันกลับ และพาสปอร์ ตจะต้ องไม่ ชารุ ดหรื อฉีกขาด การผ่ านเข้ า-ออก
ประเทศ ขึน้ อยู่กบั การพิจารณานาของทางเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง ทางบริษัทไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ **
ข้ อความสาคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด
ในกรณี ที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทาให้ลูกค้าต้องถูกส่ งตัว
กลับเข้าประเทศไทย จึงมี ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นในการเปลี่ ยนตัว๋ ขากลับ และรวมถึ งค่าบริ การอื่นๆที่ เกิ ดขึ้ นด้วย ฉะนั้น ลู กค้า
จะต้องเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบในค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นที่ ท างประเทศนั้นๆเรี ยกเก็ บ ทางผูจ้ ดั และทางสายการบิ น จะไม่ รับ ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรื อต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นงั่ ว่าง หรื อตามวันเดิ นทางของตัว๋ เครื่ องบิ น
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมื องของประเทศเกาหลี ใต้และสายการบิ นเป็ นผูพ้ ิจารณา ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้
** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่ มตรวจ และอาจมีการเรี ยกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมือง
เรี ยกสัมภาษณ์ น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ทางตรวจคนเข้าเมืองเป็ นผูพ้ ิจารณา และอยูใ่ นดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริ ษทั ทัวร์ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่ วนนี้ได้ **
*** ทัวร์ ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่องเที่ ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลู กค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ ทาง
บริ ษทั จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน ***

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X)
KOREA WONDERFUL SUMMER (ซูวอน - โซล – โซล)
กาหนดการเดินทาง
เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561
17 – 21 พฤษภาคม 2561
18 – 22 พฤษภาคม 2561
19 – 23 พฤษภาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
14,999
12,999
14,999

ราคา
จอยแลนด์
(ไม่รวมตั ๋ว)
7,900
7,900
7,900

ราคา
เด็กอายุไม่เกิน
2 ปี
5,900
5,900
5,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม
5,000
5,000
5,000

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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24 – 28 พฤษภาคม 2561
25 – 29 พฤษภาคม 2561
26 – 30 พฤษภาคม 2561
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2561
01 – 05 มิถุนายน 2561
02 – 06 มิถุนายน 2561
07 – 11 มิถุนายน 2561
08 – 12 มิถุนายน 2561
09 – 13 มิถุนายน 2561
14 – 18 มิถุนายน 2561
15 – 19 มิถุนายน 2561
16 – 20 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
22 – 26 มิถุนายน 2561
23 – 27 มิถุนายน 2561
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2561
30 มิย. – 04 ก.ค. 2561

14,999
15,999
15,999
14,999
13,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
13,999
14,999
14,999
13,999
14,999

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

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

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

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น***
** ทางบริษทั ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 40,000 วอน /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
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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2.

3.

4.
5.

6.

ขายตรงเครื่องสาอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน 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 โดยค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
ประเทศเกาหลี ใต้จ ะมีช่ างภาพมาถ่ ายรูป และช่ วยดู แ ลอานวยความสะดวกตลอดการเดิ น ทาง และวันสุ ด ท้าย
ช่างภาพจะนาภาพถ่ายมาจาหน่ ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้ แต่ถ ้ าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ 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
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ

รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล ,
ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั ่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา
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 เพื่อสารองที่นัง่ ภายใน 3 วัน
หลังจากการจอง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
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 นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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1. กรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ ี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคื นที่ บริษั ทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่ อท าเรื่องขอรับเงิน
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 ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย
10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั
ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
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6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ ยวที่ มิได้เกิดจาก
ความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ
รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่า
ที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
 สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่ น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ ,
เนื้ อสัตว์ , ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน
อัตราที่สูงมาก

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

