สัมผัสบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีท่ีเกาะนามิ ... เดินเล่นที่ถนนสายโรแมนติกย่าน
พระราชวังเก่าแก่ ... สุดมันส์กบั เครื่องเล่นนานาชนิดที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ... ชม
วิวกรุงโซลที่นมั ซานทาวเวอร์ ... ช้อปปิ้ งสุดชิคตลาดดังเมียงดง ...

สุดพิเศษ !!!
1. พักที่เมืองซูวอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน
2. เต็มอิ่มกับ SEAFOOD BUFFET ขาปู ไม่อ้นั !!
3. ปั น่ เรียลไบท์ชมธรรมชาติบนรางรถไฟสายเก่า
4. ถ่ายรูปเล่นที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ ต้นฉบับของเกาหลี
5. พบกับเครื่องเล่นสุดเหวี่ยงที่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
www.wtravel.co.th
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วันแรก

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

23.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง 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 ** เคาน์ เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และ
ผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือก
ที่นัง่ บนเครื่อง เนื่ องจากต้องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน)

วันที่สอง

เกาหลีใต้ – NAMI ISLAND – ปั น่ เรียลไบท์ – รร.ซูวอน

01.55 น.

บินลัดฟ้ าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ700 (บริการอาหารบนเครือ่ ง)

09.10 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2
ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพา
ท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาว
กว่า 4.42 กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร
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จากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ (NAMI ISLAND) ตั้งอยูท่ ี่เมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซล
ไปทางตะวันออก ประมาณ 63 กิโลเมตร เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ เกาะนา
มิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ า เป็ นเกาะกลางแม่น้ าฮัน ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนชองพยอง โด่ง
ดังจากซีรีย์ เพลงรักในสายลมหนาว (WINTE LOVER SONG) ซึ่งใช้เกาะนามิเป็ นสถานที่ถ่าย
ทา เกาะนามิ ได้ชื่อตามนายพลนามิ ที่ รับราชการตั้งแต่อายุ 17 ปี บิ ดาอยู่ในตระกูลสูงศักดิ์
ส่ ว น ม ารด าเป็ น เจ้ า ฟ้ าห ญิ ง เขาน าทั พ ก วาด ล้ า งจล าจลใน พื้ น ที่ ภ าค เห นื อแล ะ
ตะวันออกเฉียงเหนื อของประเทศได้ท้งั หมด และได้รบั ตาแหน่ งสูงเมื่อยังมีอายุเพียง 26 ปี แต่
หลังจากเปลี่ยนรัชกาลใหม่ เขาก็ถูกใส่รา้ ยว่าเป็ นกบฏ และถูกประหารชีวิตพร้อมกับมารดาและ
พวกรวม 25 คน ต่อมา หลังผลัดเปลี่ยนรัชกาลใหม่อีกครั้ง ได้มีการพิสูจน์ พบว่าข้อกล่าวหา
ทั้งหมดล้วนเป็ นเท็ จ เขาจึงได้รับคืนยศถาบรรดาศักดิ์ดังเดิ ม บนเกาะจะมี บรรยากาศร่มรื่น
เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พ ลัด
กันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล ทั้งเกาะไม่มีเสาไฟหรือสายไฟให้เห็นเลยซักต้นเพราะ
มันถูกฝั ง่ ลงใต้ดินทั้งหมดเพื่อให้ไม่บดบังทัศนี ยภาพ และมีสุสานของนายพลนามิ ซึ่งยังคงตั้งอยู่
ณ เกาะแห่งนี้
กลางวัน

บริการอาหาร (1) เมนู บู ลโกกิ หมู หมักสไตล์สมัยใหม่ เกาหลี มี รสชาติออกหวานเผ็ด
เล็กน้อย โดยนาหมูลงในกระทะพร้อมน้ าซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียง
และข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วยจะทา
ให้ได้รสชาติอีกแบบหนึ่ง
จากนั้นพาท่านไปสัมผัสกับการท่องเที่ยแบบใหม่ ปั ่น RAIL BIKE บนรางรถไฟสายเก่าที่มีความ
มีสเน่ หท์ างธรรมชาติที่หาได้ยาก ซึ่งการปั ่นเรียลไบท์จะต่างจากรถรางทัว่ ไป ตรงที่ตอ้ งใช้แรง
ถีบในการปั ่นให้รถเคลื่อนตัวไปข้างหน้า นอกจากจะได้พกั ผ่ อนชมวิวธรรมชาติแล้วยังได้ออก
กาลังอีกด้วย ผ่านป่ าเขาให้ได้สูดโอโซนกันให้ชุม่ ปอด

เย็น

บริการอาหาร (2) เมนู ชาบู ชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้ นเมืองของคาบสมุทร
เกาหลีต้งั แต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ

พักที่

NEW M HOTEL / JM HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

โรงเรียนสอนทากิมจิ+ชุดประจาชาติฮนั บก – EVERLAND - COSMETIC OUTLET
สมุนไพรโสม – N SEOUL TOWER – รร. โซล

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)
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จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทากิมจิ เพื่อให้ท่านเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการทากิมจิและ
สนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ นกับ การท ากิ ม จิ และให้ท่ าน ใส่ชุ ด ฮัน บก ชุ ดประจาชาติ ของเกาหลี
พร้อมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ ลนด์ของเกาหลี
ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาเป็ นสวนสนุ กกลางแจ้งที่ ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุ งเป็ น
เจ้าของ ท่านจะได้นัง่ กระเช้าลิฟท์ และท่องไปกั บโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ ที่นี่จะพบ
เจ้าป่ าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิ ยาย ทั้งสนุ กกับเครื่องเล่นนานาชนิ ด อาทิเช่น สเปสวร์
หนอนสะบัด รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) ซึ่งเป็ นไฮไลค์ของสวนสนุ กแห่งนี้ ชมสวนดอกไม้
ซึ่งกาลังบานสะพรัง่ อวดสีสนั เต็มสวน (ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่ กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน
เป็ นสวนดอกทิ วลิป , เดื อนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็ นดอกกุ หลาบ, เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน เป็ นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็ นสวนดอกเบญจมาศ)
ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จากัดจานวนรอบและในสวนสนุ กเอเวอร์
แลนด์ท่ า นจะได้พ บกับ LINE FRIEND STORE มี สิ น ค้า มากมายหลายรูป แบบ แอพพลิ เคชัน่
LINE นั้ นนอกจากจะเป็ นแอพแชทที่ได้รบั ความนิ ยมแล้วยังมีจุดขายอีกอย่างก็คือคาแรกเตอร์ห
ลัก ของตัว ละครของแอพ LINE ที่ มี สิ น ค้า ออกมาให้เลื อ กมากมาย และตอนนี้ ที่ ส วนสนุ ก
EVERLAND ประเทศเกาหลีก็มีรา้ น LINE STORE ไปเปิ ดใหม่ที่นัน่ ด้วย เราก็ไม่พลาดที่จะไปเก็บ
ภาพบรรยากาศและสิ น ค้า ของ LINE ที่ มี ว างขายภายในร้า น LINE STORE สาขาสวนสนุ ก
EVERLAND ประเทศเกาหลี ร้าน LINE STORE นั้ นตั้งเด่นสง่าอยู่ภายในสวนสนุ ก EVERLAND
ในส่วนของ GLOBAL FAIR เดินเข้าประตูดา้ นหน้ามาสักพักนึ งก็จะเจอร้านแล้ว บริเวณหน้าร้าน
ก็ตกแต่งสวยงาม มีหมี BROWN และกระต่าย CONY อยู่บริเวณหน้าตึก ซึ่งตอนมืดๆจะเปิ ดไฟ
ด้วย
กลางวัน

บริ ก ารอาหาร (4) เมนู บุ ฟ เฟต์บ าบี คิ ว ปิ้ งย่ า งสไตล์เ กาหลี เนื้ อหมู เนื้ อไก่ เนื้ อวั ว
ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เติมไม่อ้นั
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งร้านเครื่องสาอางยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทยให้
ท่ านได้เลื อกซื้ อกลับ ไปฝากเป็ นของที่ ระลึ ก อาทิ เช่น ROJUKISS ซึ่ งราคาถู กกว่าที่ เมื องไทย
เกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขายในไทย
จากนั้ นพาท่ านรูจ้ ักและเข้าใจ สมุ นไพรโสมเกาหลี หรือ ราชาแห่ งมวลสมุ น ไพร โสมถู ก
นามาใช้เพื่อสุขภาพเป็ นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็ น
สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบและเพิ่ม
พละกาลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดก
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โลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ ผลิตภัณฑ์โสมเป็ นสิ่งที่ขาดไม่ได้สาหรับผูท้ ี่คานึ งถึงสุขภาพ
ในปั จจุบนั
จากนั้ นนาท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร์ (SEOUL TOWER) ซึ่งรูจ้ กั กันในชื่อ หอคอยเอ็ นโซล
(N SEOUL TOWER) หรือ นัมซันทาวเวอร์ (NAMSAN TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานั มซานเป็ นจุด
ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็ นไฮไลท์สาคัญของกรุงโซล เพราะเป็ นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทัว่ ทั้งกรุงโซล มี
ความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้ นดิน คนที่มา
เที่ ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็ นคู่รกั ทั้งชาวเกาหลีและนั กท่องเที่ ยวต่างชาติ คู่รกั ส่วนมากจะเตรียม
กุญแจมาคล้องตรงรั้วข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเชื่อว่าคู่รกั ที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรัก
กันยาวนานตลอดไป (สมัยแรกๆ นิ ยมใช้ลูกกุญแจเล็กๆ เขียนข้อความสัญญารัก และชื่อของ
คู่รกั ลงไปในกุญแจ แต่ช่วงปี หลังๆ เริ่ มมีการพัฒนาอุปกรณ์การคล้องเป็ นเคสโทรศัพท์มือถือ,
บัตร T-MONEY, โซ่จกั รยาน, พลัว่ และอุปกรณ์แปลกๆ อีกหลายอย่างที่คู่รกั รุ่นใหม่สามารถคิด
ได้ และนามาใช้แทนลูกกุญแจ) **อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมกุญแจ และค่าขึ้ นลิฟท์**
เย็น

บริการอาหาร (5) เมนู บุฟเฟ่ ต์ SEA FOOD สาหรับท่านที่ชื่นชอบอาหารทะเลเป็ นพิเศษ
ให้ท่ า นได้เลื อ กสรรอาหารทะเลที่ ส ดใหม่ และ อาหารนานาชนิ ด พิ เศษ !! ขาปู ยัก ษ์
อลาสก้า ให้ท่านได้เลื อกรับประทานได้อย่างไม่อนั้

พักที่

THE M HOTEL / RIVERPARK HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

น้ ามันสน – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนถ็อกซูกุง ทลดัม - พลอยอะเมทิส – ฮอตเกนามู
TRICK EYE & ICE MUSEUM - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง - รร.โซล

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)
จากนั้นนาท่านเยีย่ มชม RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ ามันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย
จากนั้ นเดิ นทางต่อไปยัง พระราชวังถ็ อกซู กุง (Deoksugung Palace) หนึ่ งในห้าพระราชวัง
เก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1392-1910) ตั้งอยูใ่ นย่าน City Hall มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่
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โดดเด่นสง่างามท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้
ยิง่ ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วยิ่งสวยงามไปอีก เดิมพระราชวังเคยเป็ นของเจ้าชายวอลซาน (ค.ศ.
1454-1488) พี่ ช ายของกษั ต ริ ย ์ซุ น
จอง Seongjong (ค.ศ. 1469-1494)
ในราชวงศ์โชซอน และได้เปลี่ยนชื่อเป็ น
พ ร ะ ร า ช วั ง Gyeongungung ใน ส มั ย
กษั ต ริ ย์ Gwanghaegun (ค.ศ. 15751641) ขึ้ นครองราชย์ ในปี ค.ศ. 1611
ได้ ก ลั บ ม า ใช้ ชื่ อ เดิ ม อี ก ค รั้ ง ซึ่ ง มี
ความหมายว่า พระราชวังแห่ งอายุยืน
ยาวและมั่ น คง ภายในพระราชวั ง มี
อาคารสไตล์ตะวันตกที่ สาคัญ ในทางประวัติศาสตร์และการเมื อง หนึ่ งอาคารในนั้ นคื อ The
Jeukjodang Building หรือ Junghwa Hall รวมไปถึ งอาคารที่ โดดเด่น อื่ น ๆ ในพระราชวัง เช่น
Seokeodang, Junmyeongdang, Jeukjodang, Jeonggwanheon, Deokhongjeon, Borugak และ
Jagyeokru
นอกจากนี้ ยังมี อีกไฮไลท์ที่ สาคัญ ของพระราชวังแห่งนี้ คื อ ถนนเลียบกาแพงหิ น (Stonewall
Street Road) ซึ่ ง รู ้จ ั ก กั น ดี ใ นชื่ อ ถนนจองดง (Jeongdong-gil) หรื อ ถนนถ็ อ กซู กุ ง ทลดั ม
(Deoksugung Doldam-gil) มักมีผูน้ ิ ยมไปเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมควาามงดงามของพระราชวัง
พร้อ มกับ เดิ น ชมวิ วต้นแปะก๊วยสี เหลื อ งอร่ ามที่ ป ลูก เรี ย งรายเลาะเลี ยบรั้ววัง ทอดยาวจาก
พระราชวัง ถ็ อกซู ไปจนถึ งโรงละครชองดงตามแนวโค้งของถนน ขนานกับ แนวก าแพงหิ น สี
น้ า ตาลเทาสวยงาม ท าให้ถ นนเส้น นี้ มี เสน่ ห์ และมี เอกลัก ษณ์ ในตัว เป็ นอย่า งมาก ถนนที่
สวยงามแห่งนี้ ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็ นถนนเส้นที่โรแมนติกแห่งหนึ่ งในโซล
และยังเป็ นสถานที่ยอดนิ ยมสาหรับการเดินเล่นในฤดูใบไม้ร่วง ใบแปะก๊วยสีเหลืองที่เรียงราย
เลียบกาแพงไปนั้ น ยิ่งเพิ่มบรรยากาศให้โรแมนติกมากขึ้ นไปอีก แน่ นอนว่า ถ้าหากพูดถึงซี่รี่ย์
เกาหลีสุดฮิตอย่าง GOBLIN คอซีรี่ยต์ อ้ งคุน้ เคยเป็ นอย่างดีกบั ฉากที่ ก็อบลินยืนเถียงกับยมทูตที่
ถนนทลดัมกิล ก็ได้มาถ่ายทาที่ถนนเส้นนี้ เช่นกัน
กลางวัน

บริการอาหาร (7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็ นอาหารบารุงสุขภาพ ไก่ขนาดกาลังเหมาะ ยัดไส้
ด้วยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบารุงร่างกาย เสิรฟ์ ในหม้อดินร้อนๆ
จากนั้นนาท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีม่วง พลอย
แห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีต้งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนี้
จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
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จากนั้ นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ ฮ็อตเกนามู ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริญเติบโตในป่ าลึกบน
ภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนื อน้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
นามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลายจากการ
ดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
จากนั้นนาท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ ภาพวาด
ลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้สนุ กสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชัน่ ทาท่าต่างๆ ที่เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ และจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิ คพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์ และการซ้อนภาพโดยกระตุ น้ ความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมื อนจริง
โดยให้ผูช้ มเข้าไปมี ส่วนร่วมถ่ ายภาพ เมื่ อผ่ านเข้าไปในภาพนั้ นๆ ภาพทุ ก ภาพจะออกมาดู
ประหนึ่ งเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออก
เลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริง ซึ่ งที่ พิพิธภัณ ฑ์แห่งนี้ ยังใช้เป็ นสถานที่ ถ่ายทาละครเรื่อง
HEARTSTRINGS น่ าตามรอยไปถ่ายรูปเก๋ๆ และยังมี ICE MUSEUM เป็ นโซนน้ าแข็งแกะสลักรูป
ต่างๆ อุณหภูมิขา้ งใน ประมาณ -4 องศา
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ
เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครื่องสาอาง , กระเป๋า , กล้องถ่ายรูป และสินค้า แบรนด์เนมอื่นๆอีก
มากมาย

เย็น

จากนั้ นนาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ที่ตลาดเมียงดงนี้ จะมีเสื้ อผ้า
กางเกง รองเท้า น้ าหอม เครื่องสาอางค์ ทั้งแบบ แบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ ซีดีเพลง
รู ป ดารา หรื อ อะไรที่ วัย รุ่ น ต้อ งการก็ ส ามารถหาได้จ ากที่ ต ลาดนี้ เลยที เ ดี ย ว อย่ า งร้า น
เครื่องสาอางค์ที่คุน้ หูคนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP ร้านพวกนี้ หาได้ไม่
ยากในตลาดแห่งนี้ แถมไม่ได้มีแค่อย่างล่ะหนึ่ งร้านอีกด้วย ประมาณว่าเพิ่งออกจากร้าน ETUDE
มาเดินไปอีกสักพักก็ เจอร้าน ETUDE อีกหล่ะ SKIN FOOD, THE FACE SHOP ก็เช่นเดียวกัน ที่
สาคัญราคาเครื่องสาอางค์จะถูกกว่าประเทศไทยมาก ประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นไม่มี
ขายในประเทศไทยอีกด้วย อีกเรื่องก็ของกินเล่น จะมีไอติมโคนเจ้าดังอยู่ เพราะไอติ มที่เค้ากด
มาใส่โคนนั้น สูงถึง 2 ฟุต
อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

พักที่

BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL

วันที่หา้

ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า เมนู อูดง้ (8)
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จากนั้ นนาท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้ อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้ อ 5
แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซี เรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอย
ของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม เป็ น
ต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกี้ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย
11.15 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ XJ701 (บริการอาหารบนเครือ่ ง)

14.50 น.

ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้ องยกเลิก 45 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
**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 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 ***
www.wtravel.co.th
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อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X)
THREE COLOR LEAVES IN KOREA (ซูวอน - โซล – โซล)
ผูใ้ หญ่

1 เด็ก

1 เด็ก

พัก

ห้องละ

2 ผูใ้ หญ่

2 ผูใ้ หญ่

เดี่ยว

2-3 ท่าน

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

เพิ่ม

01 – 05 ตุลาคม 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

02 – 06 ตุลาคม 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

03 – 07 ตุลาคม 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

04 – 08 ตุลาคม 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

05 - 09 ตุลาคม 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

09 – 13 ตุลาคม 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

10 – 14 ตุลาคม 2560

18,900

18,900

18,900

5,000

11 – 15 ตุลาคม 2560

19,900

19,900

19,900

5,000

12 – 16 ตุลาคม 2560

19,900

19,900

19,900

5,000

13 – 17 ตุลาคม 2560

19,900

19,900

19,900

5,000

14 – 18 ตุลาคม 2560

18,900

18,900

18,900

5,000

15 – 19 ตุลาคม 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

16 – 20 ตุลาคม 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

17 – 21 ตุลาคม 2560

18,900

18,900

18,900

5,000

18 – 22 ตุลาคม 2560

19,900

19,900

19,900

5,000

19 – 23 ตุลาคม 2560

20,900

20,900

20,900

5,000

20 – 24 ตุลาคม 2560

20,900

20,900

20,900

5,000

21 – 25 ตุลาคม 2560

19,900

19,900

19,900

5,000

กาหนดการเดินทาง
ตุลาคม 2560
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22 – 26 ตุลาคม 2560

18,900

18,900

18,900

5,000

23 – 27 ตุลาคม 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

24 – 28 ตุลาคม 2560

18,900

18,900

18,900

5,000

25 – 29 ตุลาคม 2560

19,900

19,900

19,900

5,000

26 – 30 ตุลาคม 2560

19,900

19,900

19,900

5,000

27 – 31 ตุลาคม 2560

19,900

19,900

19,900

5,000

28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2560

18,900

18,900

18,900

5,000

29 ต.ค. – 02 พ.ย. 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

31 ต.ค. – 04 พ.ย. 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

ผูใ้ หญ่

1 เด็ก

1 เด็ก

พัก

ห้องละ

2 ผูใ้ หญ่

2 ผูใ้ หญ่

เดี่ยว

2-3 ท่าน

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

เพิ่ม

01 – 05 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

02 - 06 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

03 - 07 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

04 – 08 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

05 – 09 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

06 – 10 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

กาหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2560
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07 – 11 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

08 – 12 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

09 – 13 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

10 – 14 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

11 – 15 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

12 – 16 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

13 – 17 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

14 – 18 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

15 – 19 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

16 – 20 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

17 – 21 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

18 – 22 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

19 - 23 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

20 – 24 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

21 – 25 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

22 – 26 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

23 – 27 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

24 – 28 พฤศจิกายน 2560

17,900

17,900

17,900

5,000

25 – 29 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

26 – 30 พฤศจิกายน 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2560

16,900

16,900

16,900

5,000

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2560

17,900

17,900

17,900

5,000
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**เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท**
*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั ๋ว) 7,900 บาท ***
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น***

** ทางบริษทั ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน**
**หมายเหตุ**
1. รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ ที่จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระข าด และผูจ้ ดั ได้ชาระ
ให้กบั สายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชาระขาดเช่ นกันก่อนออกเดิ นทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรื อใช้
บริ การตามรายการไม่ดว้ ยสาเหตุใดหรื อได้รับการปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลี ใต้) ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ์ การคื นเงิ นสดส่ วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่ องบิ นให้แก่ท่าน ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่ องเทีย่ วชาวไทยเท่ านั้น ถ้ าหากเป็ นชาวต่ างชาติ และพระ จะต้ องเพิม่ จากราคาค่ า
ทัว ร์ ป กติ อีก 100 USD** **กรณี ต ัดกรุ๊ ป เหมาที่ เป็ น เด็ ก นัก เรี ยน นัก ศึ ก ษา ครู ธุ รกิ จขายตรงเครื่ องส าอางค์ หมอ
พยาบาล ชาวต่างชาติ พระ หรื อกรุ๊ ปที่มีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง**
2. หากมี เพื่ อนหรื อญาติ ข องท่ านต้องการร่ วมเดิ นทางท่ องเที่ ย วระหว่างท่ องเที่ ยวในประเทศเกาหลี หรื อปั ญ หาต่ างๆ
ตลอดจนข้อแนะนากรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้องรับฝากของจากผูอ้ ื่นเพื่อที่จะนาไปยัง
ประเทศนั้นๆ หรื อนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่ งของนั้นว่าต้องไม่เป็ นสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวติ เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรื อสิ่ งของใดใด
3. ในกรณี ยกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริ ษทั จะไม่คืนมัดจาไม่วา่ ด้วยกรณี
ใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริ ษทั ได้ทาการจ่ายค่าตัว๋ ไปให้กบั การสายการบินเรี ยบร้ อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ น
ก่อนการจองทัวร์ ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
4. โรงแรมที่พกั ที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก
5. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรู ป และช่วยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุ ดท้ายช่ างภาพจะ
นาภาพถ่ายมาจาหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้ แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ เพราะทางบริ ษทั
ทัวร์ ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ ซ้ื อแต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
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6. ทัวร์ ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้
อปปิ้ ง เช่น น้ ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริ ษทั จะคิดค่าดาเนิ นการในการแยกท่องเที่ยว
เอง 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
 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
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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
 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ ี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่ นอ้ ยกว่า 45 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่
ชาระแล้ว
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2.2 หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
1. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
2. 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
3. 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 ท่ าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย
10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั
ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
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 ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ มขึ้ 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
ั ฑ์ไม่ เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ
รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่
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ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่า
ที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
 สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น 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
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