รายการท่องเทียวนี อาจมีการเปลียนแปลง หรือสลับสับเปลียนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถินในครังนันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ และขึนอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

วันแรก
. น.

.
.

น.
น.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน
คณะพร้อมกันที สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร ชัน ประตู เคาน์เตอร์ สาย
การบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าทีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการ
ขึนเครือง (หัวหน้าทัวร์แนะนําการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครือง AIRBUS A330300 จํานวน 377 ทีนัง จัดทีนังแบบ - - (บริการอาหารบนเครือง) (นําหนักกระเป๋า
กก./ท่าน หากต้องการซือนําหนักเพิม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็ ค อิน จะปิ ดบริก ารก่ อนเวลาเครืองออกอย่างน้อย 60 นาที
และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึนเครืองก่อนเวลาเครืองออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิใน
การเลือกทีนังบนเครือง เนืองจากต้องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน**)

บินลัดฟ้ าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเทียวบินที XJ702 (บริการอาหารบนเครือง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถินเร็วกว่าไทย
ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถินเพือสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพา
ท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพือความหวังในการรวมชาติ ที
ยาวกว่า . กม. และมียอดโดมสูง
เมตร จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองซูวอน
บริการอาหารว่าง คิมบับและนมกล้วย

พักที

JM HOTEL / NEW M HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันทีสอง

RAILBIKE - โรงเรียนสอนทํากิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC
OUTLET – โซลทาวเวอร์
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (1)
จากนั นนํ า ท่ า นสนุ ก สนานกั บ การปั น RAIL BIKE ปั นจัก รยานบนรางรถไฟชมความงาม
ท่ามกลางธรรมชาติอนั สวยงาม
จากนันท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทํากิมจิ เพือให้ท่านเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการทํากิมจิของชาว
เกาหลี กิมจิเป็ นอาหารเกาหลีประเภทผักดองทีอาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการ

เช้า

รายการท่องเทียวนี อาจมีการเปลียนแปลง หรือสลับสับเปลียนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถินในครังนันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ และขึนอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

หมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทัวไปจะเป็ นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบ
ทุกมือ และยังนํ าไปปรุงเป็ นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปั จจุบันกิมจิมีมากกว่า
ชนิ ด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปรียว และมีกลินฉุน ท่านยังสามารถลองสวมใส่ ชุดฮันบก ซึง
เป็ นชุดประจําชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆเก็บไว้เป็ นทีระลึก
กลางวัน

บริ ก ารอาหาร (2) เมนู บุ ฟ เฟต์บ าบี คิ ว ปิ งย่ า งสไตล์ เ กาหลี เนื อ หมู เนื อ ไก่ เนื อ วั ว
ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เติมไม่อนั

จากนั นนํ าท่านเดิ น ทางสู่ สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) ซึ งถู กขนาน
นามว่า ดิสนี ยแ์ ลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุ กกลางแจ้งทีใหญ่ทีสุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุง
เป็ นเจ้าของ ตังอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นังกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่ า
ซาฟารี ชมไลเกอร์ ทีนีท่านจะพบเจ้าป่ าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิ ยาย และสนุ กกับเครือง
เล่ น นานาชนิ ด อาทิ เช่ น รถไฟเหาะตี ลัง กา (Rolling X-Train), เฮอร์ริ เคน (Double Rock
Spin), เรื อ เหาะไวกิ ง (Columbus Adventure) และที พลาดไม่ ได้!! รถไฟเหาะรางไม้ (TEXPRESS) ซึงเป็ นไฮไลค์ของสวนสนุ กแห่งนี ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชม
แบบไม่จาํ กัดจํานวนรอบ นอกจากนี ชมสวนดอกไม้ทีกําลังบานสะพรังอวดสีสนั ที สวนดอกไม้สี
ฤดู (Four Season Garden) ซึ งจะเปลี ยนแปลงพั น ธุ์ ด อกไม้ไ ปตามฤดู ก าลในรู ป แบบที
หลากหลายตลอดทังปี ทังนี ขึนอยูก่ บั สภาพอากาศ ด้วยสีสนั ทีสดของดอกไม้แต่ละชนิ ดจึงได้รบั
ความนิ ยมจากนักท่องเทียวทีมาสวนสนุ กจึงไม่พลาดทีจะเข้ามาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสด
ชืนกลับไปเป็ นทีระลึก รวมทังยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในช่วงฤดู ใบไม้ผลิ
ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน จะเป็ นสวนดอกทิวลิป (Tulip Festival) และดอกกุหลาบ
ในช่วงฤดูรอ้ นประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม จะเป็ นสวนดอกลิลลีหลากสีสนั ยังไม่หมด
แค่นัน ในช่วงเดือนนี จะมีเทศกาลคลายร้อนไปกับสายนํา (Summer Splash) ส่วนในฤดูใบไม้
รายการท่องเทียวนี อาจมีการเปลียนแปลง หรือสลับสับเปลียนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถินในครังนันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ และขึนอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

ร่วงประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน จะเป็ นสวนดอกเบญจมาศ พร้อมกับมีจดั ตกแต่งสวน
สนุ กให้เข้ากับเทศกาลฮัลโลวีน (Happy Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุ ก
และมี เจ้าหน้าที แต่ งตัวเป็ นผี มาเดิ นแกล้งนั ก ท่ อ งเที ยวด้วย ในช่วงฤดู หนาวประมาณเดื อ น
พฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และต้อนรับเทศกาลปี ใหม่
(Romantic illumination) และในช่ ว งเดื อ นมกราคมมี น าคมจะเป็ นเทศกาลหิ ม ะ (Snow
Festival) มี Snow Slate ให้เลือนไถลลงมา ซึงเป็ นทีนิ ยมเป็ นอย่างมาก ทุกเทศกาลจะตกแต่ง
ด้วย แสง สี เสียง สุดอลังการ พร้อมทังมีขบวนพาเหรดทีมาสร้างความบันเทิงให้กบั เด็กๆ เช่น
White Christmas Parade, Moonlight Parade เป็ นต้น

จากนันนําท่านช้อปปิ งทีร้านเครืองสําอางยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทย
ให้ท่านได้ เลือกซือกลับไปฝากเป็ นของทีระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึงราคาถูกกว่าทีเมืองไทย
เกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขายในไทย
จากนั นนํ า ท่ า นเดิ น ทางไป โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) หรื อ ‘นั ม ซั น ทาวเวอร์’
(NAMSAN TOWER) ตั งอยู่บ นภู เขานั ม ซานใจกลางกรุ ง โซล
ทีนี ยังคงได้รบั ความนิ ยมเสมอมา ทังจากนักท่องเทียวและคู่รกั
ชาวเกาหลี ไม่วา่ จะเป็ นช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะ
ฤดูกาลไหนๆ ถือว่าเป็ นจุดท่องเทียวไฮไลท์สาํ คัญของกรุงโซล
ทีนักท่องเทียวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอิน เพราะเป็ นจุดชมวิว
ทีมองเห็นวิวทัวทังกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า
ซึงเป็ นอีกสถานทีสุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ งทีเรียกได้ว่า คู่รัก
ทุ กคู่...ไม่ควรพลาด อี กหนึ งในทาวเวอร์ที มีวิวที สวยทีสุ ดใน
เอเชีย มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และ
รายการท่องเทียวนี อาจมีการเปลียนแปลง หรือสลับสับเปลียนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถินในครังนันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ และขึนอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

มีความสูง 479 เมตรจากพืนดิน คนทีมาเทียวทีนี ส่วนมากจะเป็ นคู่รกั จุดไฮไลท์ทีพลาดไม่ได้
เลยเมือมาเทียวคือ สถานทีคล้องกุญแจชือดัง Love Key Ceremony ทีมีความเชือว่า...คู่รกั ทีมา
คล้องกุญ แจทีนี จะมีความรักที ยืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวร์นี ไม่ รวมกุญ แจและค่าขึ น
ลิฟท์**
เย็น
พักที

อิสระอาหารเย็น มือ (ให้ทกุ ท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันทีสาม

นํามันสน – ถนนยออีโด - พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บา้ นนัมซานฮันอก - DUTY FREE
ตลาดเมียงดง
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)
จากนั นนําท่านเยียมชม RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ทีสกัดจากนํามันสน ทีมีสรรพคุณช่วยบํารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย
จากนั นนํ าท่านผ่านชม ความงามของดอก ซากุระ ณ ถนนยออีโด ซึงกําลังบานอยู่ทัวเกาหลี
ไม่ตอ้ งไปถึงญีปุ่ นก็ได้ก็สามารถชมซากุระได้ เพราะไม่ว่าจะเดิ นทางไปทีไหน สองข้างทางจะ
เต็มไปด้วยงามของดอกซากุระสีชมพูอ่อนละลานตา ให้ท่านได้หยิบกล้องขึนมาถ่ายภาพดอก
ซากุระเก็บไว้เป็ นทีระลึก อีกทังได้เห็นภาพของคนเกาหลีออกมาปิ คนิ คตามสวนสาธารณะ ทัง
ทีมาเป็ นเพือนกลุ่มใหญ่ๆ คู่รกั และครอบครัว ชวนกันมาพักผ่อนทําอาหารมานังทานไปคุยไป
ดู ด อกซากุ ร ะไปด้ว ย (ดอกซากุ ร ะจะเริมบานประมาณช่ วงเดื อ นเมษายน ตังแต่ ก รุ ๊ป
ประมาณวันที – เมษายน
หรือในช่วงทีดอกซากุระบาน หลังจากประมาณ
วันที เมษายน จะไม่มีโปรแกรมไปดูซากุระ) หมายเหตุ **ทังนี การบานของดอกซากุระ
ขึนอยูก่ บั สภาพอากาศ หากดอกซากุระไม่บาน ทางบริษัทขออนุ ญาตไม่นําท่านไป และไม่มีการ
หักคืนค่าใช้จ่ายใดๆทังสิน ขอสงวนสิทธิทดแทนโปรแกรมจากไปชมซากุระเป็ น หมู่บา้ นบุก
ชอนฮันอก **

เช้า

รายการท่องเทียวนี อาจมีการเปลียนแปลง หรือสลับสับเปลียนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถินในครังนันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ และขึนอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

จากนั นนํ าท่ านชม พระราชวัง ชางด็ อ กกุ ง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็ นพระราชวัง
ลําดับทีสองทีถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) ในปี ค.ศ.
1405 และความสําคัญในการเป็ นทีพํานักของพระมหากษัตริยห์ ลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โช
ซอน (JOSEON) และยังเป็ น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญทียังคงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย
เขตพระราชฐานชันนอกพระราชฐาน ชันใน และสวนด้านหลั ง สําหรับ เป็ นที พัก ผ่ อ นของ
พระมหากษัตริย์ ซึงมีตน้ ไม้ขนาดยักษ์ทีมีกว่า 300 ปี , บ่อนํา และศาลาริมนําพระราชวังแห่งนี
เป็ นทีพํานั กของพระมหากษัตริยถ์ ึง 9 พระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (JOSEON) ปั จจุบันยัง
คงเหลื อความงดงามบางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระตําหนั ก INJEONGJEON, พระตําหนัก
DAEJOJEON, พระตํา หนั ก SEONJEONGJEON, และพระตําหนั ก NAKSEONJAE สวนลับ หรื อ
สวนต้องห้าม หรือฮู วอน (HOWON) ตังอยูบ่ ริเวณด้านหลังของพระราชวังทีถูกสร้างขึนในสมัย
กษั ต ริ ย์ TAEJONG เพื อเป็ นสถานที พั ก ผ่ อ นสํ า หรั บ พระราชวงศ์ เดิ ม สวนแห่ ง นี มี ชื อว่ า
‘BUKWON’ หรือ ‘GEUMWON’ แต่ถูกเปลียนชือเป็ น ‘BIWON’ ในรัชสมัยของกษัตริย์ KOJONG
สวนแห่งนี ถูกดูแลและบํารุงรักษาไว้เป็ นอย่างดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

จากนั นนํ า ท่ า นเดิ น ทางไปยัง หมู่ บ ้า นนั ม ซานฮั น อก(NAMSAN HANOK VILLAGE) ตั งอยู่
ระหว่างอาคารสูง อาคารภายในหมู่บา้ น มีบา้ นเกาหลีแบบดังเดิม ศาลา และสระนํ า เมือเดิน
เข้าสู่ป ระตู ด้านหน้าจะพบกับ อาคารชู นูกัก
(Chunugak) ตังอยู่ท างด้านซ้ายมือของสระ
นํ า โด ยริ ม นํ าเป็ น พื น ที ที สวยงาม ม าก
ประกอบด้วยบ้านแบบดังเดิม 5 หลัง ภายใน
บ้านมีเฟอร์นิเจอร์ต กแต่ งที แสดงให้เห็ นถึ ง
ชีวิต ประจําวันของคนในอดี ต นอกจากนี ยัง
สามารถเลื อ กซื อ ของที ระลึ ก ขนมกิ น เล่ น
และชาแบบดังเดิมได้อีกด้วย
รายการท่องเทียวนี อาจมีการเปลียนแปลง หรือสลับสับเปลียนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถินในครังนันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ และขึนอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

กลางวัน

บริการอาหาร (4) เมนู ข้าวยําบิบิมบับ เสิรฟ์ บริการพร้อมซุปชาบูหม้อรวมร้อนๆ

จากนั นนํ าท่านช้อปปิ งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ
เช่น นาฬิกา, แว่นตา, เครืองสําอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป และสินค้า แบรนด์เนมอืนๆ อีก
มากมาย
จากนันนําท่านช้อปปิ งที ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ทีตลาดเมียงดงนี จะมีเสือผ้า
กางเกง รองเท้า นําหอม เครืองสําอางค์ ทังแบบ แบรนด์เนมชือดัง และโลคอลแบรนด์ ซีดีเพลง
รู ป ดารา หรื อ อะไรที วัย รุ่ น ต้อ งการก็ ส ามารถหาได้จ ากที ตลาดนี เลยที เ ดี ย ว อย่ า งร้า น
เครืองสําอางค์ทีคุน้ หูคนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ร้านพวกนี หาได้ไม่
ยากในตลาดแห่งนี แถมไม่ได้มีแค่อย่างล่ะหนึ งร้านอีกด้วย ประมาณว่าเพิงออกจากร้าน ETUDE
มาเดินไปอีกสักพักก็ เจอร้าน ETUDE อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เช่นเดียวกัน ที
สําคัญราคาเครืองสําอางค์จะถูกกว่าประเทศไทยมาก ประมาณ ถึง เท่า แถมบางรุ่นไม่มี
ขายในประเทศไทยอีกด้วย อีกเรืองก็ของกินเล่น จะมีไอติมโคนเจ้าดังอยู่ เพราะไอติมทีเค้ากด
มาใส่โคนนัน สูงถึง 2 ฟุต

รายการท่องเทียวนี อาจมีการเปลียนแปลง หรือสลับสับเปลียนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถินในครังนันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ และขึนอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

เย็น

บริการอาหาร (5) เมนู บุฟเฟ่ ต์ SEA FOOD สําหรับท่านทีชืนชอบอาหารทะเลเป็ นพิเศษ
ให้ทา่ นได้เลือกสรรอาหารทะเลทีสดใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกั ษ์

พักที

BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันทีสี
เช้า

สมุนไพรออตเกนามู –พลอยอะเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ศูนย์สมุนไพรโสม
PAJU OUTLET - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)
จากนันพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ ฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิ ดนี เจริญเติบโตในป่ าลึกบน
ภูเขาทีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนื อนํ าทะเล เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
นํ ามารับประทานเพือช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการ
ดืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี สารตกค้างจากอาหารและยา
จากนันนําท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีม่วง พลอย
แห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีตงแต่
ั สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนี
จะงามจับตาเมือมาทําเป็ นแหวน จี ต่างหู และสร้อยข้อมือ

รายการท่องเทียวนี อาจมีการเปลียนแปลง หรือสลับสับเปลียนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถินในครังนันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ และขึนอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

นํ าท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ ภาพวาดลวงตา
สามมิ ติ โดยท่ า นจะได้ส นุ ก สนานกับ การถ่ า ยรู ป แอ็ ค ชันทํา ท่ า ต่ า งๆ ที เกิ ด จากความคิ ด
สร้างสรรค์ และจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิ คพิเศษจากภาพสามมิติทีรวมทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์ และการซ้อนภาพโดยกระตุน้ ความเคลือนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดย
ให้ผูช้ มเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมือผ่านเข้าไปในภาพนันๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ ง
เหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอัน
ไหนภาพวาดและของจริง และ ICE MUSEUM เป็ นโซนนําแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อุณหภูมิขา้ งใน
ประมาณ - องศา

จากนันท่านเดินทางสู่ ถนนฮงแด เป็ นย่านทีอยู่ใกล้ๆ กับมหาวิทยาลัยฮงอิก มีผลงานศิลปะที
ส่ว นใหญ่ เป็ นศิ ล ปะแนวร่ว มสมัย จัดวางแสดงเต็ ม พื น ที ของถนนปิ กัส โซ่ ที ขึ น ชื อของย่านนี
นอกจากนันทีนี ยังมีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทํา
ให้ทีนี เป็ นสีสนั ของกรุงโซลทีนักท่องเทียวนิ ยมมาท่องเทียวไม่ขาดสายทังกลางวันและกลางคืน
จากนั นพาท่านรูจ้ ักและเข้าใจ สมุ น ไพรโสมเกาหลี หรือ ราชาแห่งมวลสมุ นไพร โสมถูก
นํามาใช้เพือสุขภาพเป็ นเวลานานากว่า ,
ปี ในตํารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็ น
สมุนไพรทีช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทําให้จิตใจสงบและเพิม
พละกําลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดก
โลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี ผลิตภัณฑ์โสมเป็ นสิงทีขาดไม่ได้สาํ หรับผูท้ ีคํานึ งถึงสุขภาพ
ในปั จจุบนั

รายการท่องเทียวนี อาจมีการเปลียนแปลง หรือสลับสับเปลียนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถินในครังนันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ และขึนอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

กลางวัน

บริการอาหาร (7) เมนู บู ลโกกิ หมูหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี มี รสชาติออกหวานเผ็ ด
เล็กน้อย โดยนําหมูลงในกระทะพร้อมนําซุปปรุงรส เมือสุกรับประทานพร้อมเครืองเคียง
และข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติ เกาหลี แท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วย ก็จะ
ได้รสชาติอีกแบบหนึง

เย็น
22.00 น.

จากนันนําท่านเข้าสู่ PAJU OUTLET คือแหล่งช้อปปิ งราคาถูกทีตังอยู่ภายในเมืองปาจู บนเนื อที
กว่า 40,000 ตารางเมตร พร้อมทีจอดรถกว้างขวาง นอกจากนี มียงั มีสินค้าหลากหลายยีห้อชือ
ดังกว่า 160-190 แบรนด์ รวมทังสินค้าแบรนด์เนม ในราคาประหยัดกว่าร้านค้าทัวไป ให้ผูม้ า
เยือนได้เลือกสรรกันอย่างละลานตา
จากนันนําท่านเพลิดเพลินกับการแวะซือของฝากที ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซือ 5
แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของ
โสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครืองสําอางโสม เป็ นต้น
และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย
อิสระอาหารเย็น มือ (ให้ทกุ ท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน

วันทีห้า
01.05 น.
04.55 น.

สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทียวบินที XJ703 (บริการอาหารบนเครือง)
ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ


รายการท่องเทียวนี อาจมีการเปลียนแปลง หรือสลับสับเปลียนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถินในครังนันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ และขึนอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้ องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่ านัน
ไม่เช่ นนันทางบริษทั จะไม่คืนมัดจําไม่ ว่าด้ วยกรณีใดๆทังสิ น เพราะว่ าทางบริษัทได้ ทําการจ่ ายค่ าตัวไปให้ กับการสายการบิน
เรียบร้ อยแล้ ว โปรดอ่ านข้ อความให้ ถีถ้ วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครัง เพือประโยชน์ แก่ ตวั ท่ านเอง
**พาสสปอร์ ตจะต้องมีอายุมากกว่ า เดือน นับรวมถึงวันกลับ และพาสสปอร์ ตจะต้ องไม่ ชํารุ ดหรื อฉีกขาด การผ่ านเข้ า-ออก
ประเทศ ขึนอยู่กบั การพิจารณานาของทางเจ้าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมือง ทางบริษทั ไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ **
ข้ อความสํ าคัญ โปรดอ่านอย่ างละเอียด
ในกรณี ทีลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทําให้ลูกค้าต้องถูกส่ งตัว
กลับ เข้าประเทศไทย จึ งมี ค่าใช้จ่ายที เกิ ดขึ นในการเปลียนตัวขากลับ และรวมถึ งค่ าบริ การอืนๆที เกิ ดขึ นด้วย ฉะนัน ลูกค้า
จะต้องเป็ นผูร้ ั บผิ ด ชอบในค่ าใช้จ่ายที เกิ ดขึ นที ทางประเทศนันๆเรี ย กเก็บ ทางผูจ้ ัด และทางสายการบิ น จะไม่รั บ ผิ ดชอบ
ค่าใช้จ่ายที เกิ ดขึนทุกกรณี หรื อต้องรอกลับประเทศไทยในเที ยวบิ นถัดไปทีมีทีนังว่าง หรื อตามวันเดิ นทางของตัวเครื องบิ น
ทังนี ขึ นอยู่ทางเจ้าหน้าที ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบิ นเป็ นผูพ้ ิ จารณา ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้
** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่ มตรวจ และอาจมีการเรี ยกไปสัมภาษณ์ ในการทีทางตรวจคนเข้าเมือง
เรี ยกสัมภาษณ์นนั ขึนอยู่กบั ทางตรวจคนเข้าเมืองเป็ นผูพ้ ิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที ตม. ทางบริ ษทั ทัวร์ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่ วนนีได้ **
*** ทัวร์ ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพื อการท่ องเที ยวเป็ นหมู่คณะเท่ านัน ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ ทาง
บริ ษทั จะคิดค่าดําเนิ นการในการแยกท่องเทียวเอง USD ต่อท่าน ***

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน คืน (AIR ASIA X)
CHERRY SWEET IN KOREA (ซูวอน - โซล – โซล)
กําหนดการเดินทาง
เดือน เมษายน
01 –
02 –

เมษายน
เมษายน

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
- ท่าน
18,999
18,999

จอย
แลนด์
7,900
7,900

พัก
เดียว
เพิม
5,000
5,000

รายการท่องเทียวนี อาจมีการเปลียนแปลง หรือสลับสับเปลียนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถินในครังนันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ และขึนอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

03 –
04 –
05 –
–
10 –
11 –
–
–
–
–
–
เมษายน –
เมษายน –

เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
พฤษภาคม
พฤษภาคม

18,999
,
,
,
20,999
21,999
21,999
24,999
26,999
28,999
28,999
28,999
21,999
21,999
21,999
18,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
18,999
18,999

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

**เด็กทารก อายุไม่เกิน ปี ราคา 5,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน**
**หมายเหตุ**
รายการท่องเทียวนี อาจมีการเปลียนแปลง หรือสลับสับเปลียนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถินในครังนันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ และขึนอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

1. รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่ องเทียว ค่าทัวร์ทีจ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระข าด และผูจ้ ดั ได้
ชําระให้กบั สายการบินและสถานทีต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ดว้ ยสาเหตุใดหรือได้รบั การปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทังค่าตัวเครืองบินให้แก่ท่าน
***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ราคานี เฉพาะนักท่องเทียวชาวไทยเท่านัน ถ้าหากเป็ นชาวต่างชาติ และพระ
จะต้องเพิมจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณี ตัดกรุ๊ปเหมาที เป็ น เด็กนั กเรียน นั กศึกษา ครู ธุ รกิจ
ขายตรงเครืองสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปทีมี การขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุก
ครัง**
2. หากมี เพือนหรือญาติ ของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเทียวระหว่างท่องเทียวในประเทศเกาหลี หรือปั ญหาต่างๆ
ตลอดจนข้อแนะนํ ากรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที ที รับผิ ดชอบ หากท่ านมี ความจําเป็ นต้องรับฝากของจากผูอ้ ืนเพื อที จะ
นํ าไปยังประเทศนั นๆ หรือนํ ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ งของนั นว่าต้องไม่เป็ นสิงของผิดกฎหมาย ซึงของผิ ด
กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขันประหารชีวิต เจ้าหน้าทีจะไม่รบั ฝากกระเป๋าหรือสิงของใดใด
3. ในกรณี ยกเลิกการเดิ นทาง ต้องยกเลิก วันก่อนการเดินทางเท่านั น ไม่เช่นนั นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่า
ด้วยกรณี ใดๆทังสิ น เพราะว่าทางบริ ษั ท ได้ทํ าการจ่ายค่าตัวไปให้กับการสายการบิ น เรี ยบร้อยแล้ว โปรดอ่าน
ข้อความให้ถีถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครัง เพือประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
4. โรงแรมที พัก ที ประเทศเกาหลี ใต้อาจะมี ก ารสลั บ ปรับ เปลี ยนขึ น อยู่กั บ ความเหมาะสมเป็ นหลัก โดยคํา นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ลูกค้าเป็ นหลัก
5. ประเทศเกาหลีใต้จ ะมี ช่างภาพมาถ่ ายรู ป และช่วยดู แลอํานวยความสะดวกตลอดการเดิ น ทาง และวัน สุ ด ท้าย
ช่างภาพจะนํ าภาพถ่ายมาจําหน่ ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซือได้ แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซือ
เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซือแต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
6. ทัวร์ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเป็ นหมู่คณะเท่านั น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิ ง เช่น นํามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนิ นการในการ
แยกท่องเทียวเอง
USD ต่อท่าน
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กบั คนไทย ผูท้ ีประสงค์จะพํานักระยะสันในประเทศเกาหลีไม่เกิน
90 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพือการท่องเทียว เยียมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืนเอกสารในขันตอนการตรวจ
เข้าเมือง เพือยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี
1. พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า เดือน นับจากวันไปถึง
2. ตัวเครืองบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้
3. สิงทียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอาจเกิดขึนในระหว่างทีพํานักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงิน
สด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
4. ชือ ทีอยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพํานักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอืนๆ) ทาง
อัตราค่าบริการนีรวม
ทัวร์จดั เตรียมให้
 ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีมี
5. กําหนดการเดินทางระหว่างทีพํานักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้
 ค่านําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
 ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ พักห้องละ ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
รายการท่องเทียวนี อาจมีการเปลียนแปลง หรือสลับสับเปลียนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถินในครังนันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ และขึนอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

 ค่าอาหารตามมือทีระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ ,

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
,
บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล ,
ค่าอินเตอร์เน็ ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครืองดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย %
 ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

เอกสารประกอบในการยืนวีซ่า
) พาสปอร์ต
) ใบประจําตัวคนต่างด้าว
) ใบสําคัญถินทีอยู่
) สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)
) รูปถ่ายสีขนาด นิว รูป
(สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทําเรืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืนวีซ่า)
เงือนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่าน เพือสํารองทีนัง ภายใน วัน
หลังจากการจอง
2. นักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องชําระเงินค่าบริการส่วนทีเหลือทังหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี
นักท่องเทียวหรือเอเจนซีไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านั กท่องเที ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นันๆ
3. กรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซี จองการเดินทางน้อยกว่า วัน จะต้องชําระครบเต็มจํานวนเลย
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนั กขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
รายการท่องเทียวนี อาจมีการเปลียนแปลง หรือสลับสับเปลียนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถินในครังนันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ และขึนอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

 กรณีทีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลือนการเดินทาง นักท่องเทียวหรือเอเจนซี(ผูม้ ี
ชือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ งเพือแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
 กรณีนักท่องเทียวหรือเอเจนซีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทียวหรือเอเจนซี (ผูม้ ีชือในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนทีบริษัทอย่างใดอย่างหนึ งเพือทําเรืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารทีต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน
โดยมีเงือนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี
2.1 ต้องยกเลิ กก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วันเท่านัน คื นเงินค่ าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที
ชําระแล้ว
2.2 หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า วัน ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
1. การเดินทางทีต้องการันตีมดั จําหรือซือขาดแบบมีเงือนไข หรือเทียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทังหมด
2. การติ ดต่ อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนั กขัตฤกษ์ทีรัฐบาลประกาศในปี นันๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเทียวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงือนไขและข้อกําหนดอืนๆ
1. ทัวร์นีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน
2. ทัวร์นีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้รว่ มเดินทางหรือใช้บริการตามทีระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทังหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ ในการยกเลิกการเดิน ทางในกรณี ทีมี นั กท่ องเที ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า ท่ าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นั กท่องเทียวหรือเอเจนซีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีไม่มีวซี ่า และอย่างน้อย
วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศทีมีวซี ่า แต่หากทางนักท่องเทียวทุกท่านยินดีทีจะชําระค่าบริการเพิมจากการที มี
นักท่องเทียวร่วมเดินทางน้อยกว่าทีทางบริษัทกําหนดเพือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีทีจะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชือ นามสกุล คํานํ าหน้าชือ เลขทีหนังสือ
เดิ นทาง และอืนๆ เพือใช้ในการจองตัวเครืองบิน ในกรณี ทีนั กท่ องเที ยวหรือเอเจนซีมิได้ส่งหน้าหนั งสือเดิ นทางให้กบั
ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที เดินทางจริงของประเทศที เดินทาง ทังนี บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนั กท่องเทียว
ส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเพิมขึนของนั กท่องเทียวที มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อืน เป็ นต้น
รายการท่องเทียวนี อาจมีการเปลียนแปลง หรือสลับสับเปลียนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถินในครังนันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ และขึนอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

7. อัตราค่าบริการนี คาํ นวณจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ ในการปรับราคาค่าบริการเพิมขึน ในกรณี ทีมี การเปลียนแปลงอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว
เครืองบิน ค่าภาษี เชือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลียนแปลงเทียวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านัน
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที จะนํ าติดตัวขึนเครืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน
มิลลิลิตรต่อชิน และ
รวมกันทุกชินไม่เกิน ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึงมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ ใบเท่านัน ถ้าสิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่า
ทีกําหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
 สิงของทีมี ลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มี ดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าทีโหลดใต้ทอ้ งเครืองบินเท่านัน
 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ทีทํามาจากพืช และเนื อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ ,
เนื อสัตว์ , ไส้กรอกฯ เพือเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที จะมาจากสิงเหล่านี หากเจ้าหน้าที ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน
อัตราทีสูงมาก

รายการท่องเทียวนี อาจมีการเปลียนแปลง หรือสลับสับเปลียนกันได้ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู ้
ประสานงานท้องถินในครังนันๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ และขึนอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

