สุดพิเศษ...
 สายการบิน AIR ASIA X
 A330-300 TOTAL 377 SEATS
 น้้าหนักโหลด 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 พักอินชอน 1 คืน กรุงโซล 2 คืน
 เที่ยวอินชอนจุใจ ไชน่าทาวน์ หมู่บ้านเทพนิยาย พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน
ซองโดปาร์ค
 ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านยอดฮิต! ทงแดมุน เมียงดง
 อาหารครบ 9 มื้อ

เส้นทาง
1
2
3
4
5

โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
สนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – อินชอนไชน่าทาวน์ –
พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน – G TOWER
วั ด วาวู จ องซา – สวนสนุ ก เอเวอร์ แ ลนด์ – COSMETIC
OUTLET – ทงแดมุน
สมุนไพรโสมเกาหลี – ร้านสมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – น้ํามันสน
–พระราชวังเคียงบก – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี – โซลทาว
เวอร์ – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง – DUTY FREE
ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – สนามบินดอนเมือง

เช้า

เที่ยง

ค่้า

โรงแรมที่พัก
INCHEON CHARIS HOTEL
หรือเทียบเท่า
INTERCITY HOTEL
หรือเทียบเท่า
INTERCITY HOTEL
หรือเทียบเท่า

โปรแกรมการเดินทาง
เดินทางเดือนมิถุนายน - กรกฏาคม
วันแรก
(1)
18.00 น.
วันที่สอง
(2)
21.05 น.
04.35 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 3-4 สายการบิน AirAsia X (XJ)
พร้อมพบเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
กรุงเทพฯ – สนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – อินชอนไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน –
G – TOWER
นําท่านออกเดินทางสู่สนามบินอินชอน โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ704
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.กรุณา
ปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้

เดินทางเดือนสิงหาคม เป็นต้นไป
วันแรก
(1)
23.00 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 3-4 สายการบิน AirAsia X (XJ)
พร้อมพบเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

วันที่สอง
(2)
02.35 น.
10.05 น.

กรุงเทพฯ – สนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – อินชอนไชน่าทาวน์ – พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน –
G – TOWER
นําท่านออกเดินทางสู่สนามบินอินชอน โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ700
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.กรุณา
ปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้
จากนั้นนําท่านชม หมู่บ้านเทพนิยาย (DONGHWA MAEUL VILLAGE) เป็นถนนเล็กๆในเมืองย่าน Junggu ของจังหวัดอินชอน (Incheon) ใกล้ๆกับท่าเรืออินชอน (Incheon) ออกแบบและตกแต่งตามผนังบ้าน
กําแพงต่าง รวมทั้งทางเดินให้เป็นไปตามเทพนิยายหรือการ์ตูนของดิสนีย์ เช่นเรื่อง อลาดิน สโนไวท์ หรือปี
เตอร์แพน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมและสร้างความคึกคักให้กับหมู่บ้าน เพราะในอดีต
ผู้คนย้ายออกจากเมืองนี้ไปทํางานในเมืองใหญ่กันมากจนหมู่บ้านเงียบเหงาลงไป
นําท่านเดินทางชม อินชอนไชน่าทาวน์ (INCHEON CHINA TOWN) เป็นชุมชนของชาวจีนที่ถือกําเนิดจาก
การเปิดท่าเรืออินชอนในปี ค.ศ. 1883 ในอดีตนับเป็นพื้นที่สําคัญในการขนส่งและค้าขายสินค้าจากประเทศ
จีน

นําท่านชม พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน (JAJANGMYEON MUSEUM) ซึ่งถูกสร้างขึ้นตอนที่มีการเปิดท่าเรือ
อินชอน ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของเกาหลีที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ให้ผู้เข้าชมได้รับรู้ถึง
คุณค่าทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมนูอาหารจาจังเมียน และอิทธิพลของเมนูยอดฮิตนี้ที่มี
ต่อคนเกาหลีทุกเพศทุกวัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู (SHABU SHABU)
นําท่านไปยัง G Tower เพื่อชมวิวเมืองอินชอน อยู่ใกล้ๆ Songdo Central Park ที่ทางการเกาหลีใต้ได้
ออกแบบเมืองนี้ให้เป็นเมืองแห่งอนาคต และหมายมั่นปั้นมือจะให้เป็นเหมือน New York Central Park ตึกนี้
ไม่ใช่ตึกที่สูงที่สุดในย่านนี้ แต่เป็นหนึ่งในตึกอัจฉริยะ ภายใต้คอนเซ็ป Green Smart City รักษาสิ่งแวดล้อม
และเป็นมิตรกับธรรมชาต

ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนู BULGOGI
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก INCHEON CHARIS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
(3)
เช้า

วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC OUTLET – ทงแดมุน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา (WAUJEONGSA) มีพระเศียรของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ซึ่งประดิษฐาน
อยู่ด้านหลังสระน้ําขนาดย่อมบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆ วางเรียงรายอยู่โดยรอบ และเมื่อเดิน
ขึ้นสู่เนินเขาท่านจะพบอุโบสถ ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนํามา
จากอินเดีย นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิคในปี ค.ศ.1988 อีก
ด้วย

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็น
สวนสนุกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่ง

กระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์(สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่
ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุขชม ความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสาร
กับคนขับรถได้เป็นอย่างดี เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและ
สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่
จัดตามตารางประจําวัน

เที่ยง
บ่าย

ค่้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี้ (KALBI)
จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้
เลือกซื้อกลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบาง
ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย
นําท่านเดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทงแดมุน (DONGDAEMUN)
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออก ท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลายประเภทได้ที่นี้ อาทิ
เสื้อ ผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัว ถุงน่อง ถุงเท้า ผ้าพันคอ
โดยท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเกาหลีอย่างแท้จริง ทงแดมุน ดีไซน์ พลาซ่า
แอนด์พาร์ค ยังเป็นสถานที่ถ่ายทําซีรีย์สุดฮิตอย่าง "You Who Came From The Stars" และมิวสิควิดีโอของ
2NE1 เพลง "Come Back Home" อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่คือ LED ROSE GARDEN ดอกกุหลาบที่ติดไฟ
LED มาประดับกว่า 25,550 ดวง

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัมบุลโกกิ (OSAM BULGOGI)
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก INTERCITY HOTEL หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่
(4)
เช้า

สมุนไพรโสมเกาหลี – ร้านสมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – น้้ามันสน – พระราชวังเคียงบก – พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้านเกาหลี – โซลทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง – DUTY FREE
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นพาท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่ง มวลสมุนไพร โสมถูกนํามาใช้เ พื่อ

สุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตํารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความ
แข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทําให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทาง
การแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และ
เร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาด
ไม่ได้สําหรับผู้ที่คํานึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน
จากนั้นนําท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู ซึ่งเป็น
สมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุด
ในการบํารุงตับและดูและตับของเรา ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่าน
จะได้ชมการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบนี้ ต้นไม้
ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล
50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง
ไม่ถูกทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
นําท่านเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสน
เข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเ หนือ ผลิ ตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลี ใ ต้
ออกมาเป็นน้ํามันสนเข็มแดง ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์โดยกว่าจะมา
เป็นน้ํามันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ํามันมาผลิตและ
วิจัยออกมาเป็นน้ํามันสนซึ่งสามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี
เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูซัมเกทัง (SAMGYETANG)
จากนั้นชม พระราชวังเคียงบก (GYEONGBOKUNG PALACE) ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด
สร้างขึ้นใน ค.ศ.1394 หรือในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง
แต่ได้ถูกทาลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญ ชาการทางการทหารและเป็น
ที่ ป ระทั บ ของกษั ต ริ ย์ ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารก่ อ สร้ า งหมู่ พ ระที่ นั่ ง ที่ เ คยถู ก ทาลายขึ้ น มาใหม่ ใ นตํ า แหน่ ง เดิ ม
ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ําเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สําหรับ
ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

จากนั้นนําท่านชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเกาหลี (FOLKLORE MUSEUM) อยู่ภายในพระราชวังเคียงบก
พิพิ ธ ภัณ ฑ์แ ห่ งนี้มีก ารแสดงถึ งการดําเนินชีวิต ของชาวเกาหลี ตั้งแต่ส มัยก่อนประวัติศ าสตร์จนถึ งสมัย

ราชวงศ์โชซอน จัดแบ่งเป็นโซนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องไม้สอยในชีวิตประจําวัน เครื่องใช้ในพิธี
จัดศพงาน ศิลปะชิ้นสําคัญ และหุ่นจําลองต่างๆ เนื้อที่จัดแสดงค่อนข้างกว้างขวางและมีชิ้นงานจัดแสดง
มากกว่า 4,000 ชิ้น
นําท่านสู่หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญแห่งหนึ่งของกรุงโซล
บางครั้งถูกเรียกว่า “นัมซาน ทาวเวอร์” (NAMSAN TOWER) ตามสถานที่ตั้งคือบนภูเขานัมซาน เป็น
หอคอยที่มีความสูงจากฐานประมาณ 236.7 เมตร มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ถูกสร้างขึ้น
ในปี ค.ศ. 1969 ถือว่าเป็นหอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกติด 1 ใน 18 อันดับของโลก เปิดให้นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ ภายในแยกเป็น 3 โซน ได้แก่ TOWER , PLAZA
และ LOBBY เป็นจุดที่สามารถชมความงดงามของกรุงโซลได้ทั้งยามกลางวันและยามค่ําคืน ชมทัศนียภาพ
ของแม่น้ํา Han ซึ่งไหลผ่านใจกลางกรุงโซล ภาพตึกรามบ้านช่องที่เรียงราย และล้อมรอบไปด้วยทิวเขา
BUKHAN และเทือกเขา INWANGSAN อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอย หรือคล้องกุญแจ
คู่รัก **ไม่รวมค่าลิฟท์**

จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งย่าน เมียงดง (MYEONGDONG) หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่า
แฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้านําสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ จะได้พบกับสินค้าวัยรุ่น
อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรนด์ เครื่องสําอางยอดฮิตของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีก
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวัน
แล้วนําท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น นาฬิกา,
แว่นตา, เครื่องสําอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป และสินค้า แบรนด์เนมอื่นๆ อีกมากมาย

ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร เมนู บาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์ (BBQ BUFFET)
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก INTERCITY HOTEL หรือ เทียบเท่า

วันที่ห้า
(5)
เช้า

ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – สนามบินดอนเมือง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอําลา
เกาหลี อาทิ บะหมี่ชิ น ราเมีย น อู ด้ง กิ ม จิ ลู ก อมแปลกๆ ช็ อ คโกแลต น้ํา จิ้ม หมู ย่ างเกาหลี ไก่ตุ๋ นโสม
สําเร็จรูป ผลไม้ ในราคาพิเศษ

11.15 น.
15.05 น.

น้าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ701
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

รายละเอียดเที่ยวบิน

สายการบิน Air Asia X (XJ)

เดินทางเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม
ขาไป
ขากลับ

XJ704
XJ701

DMK – ICN
ICN – DMK

21.05-04.35
11.15-15.05

เดินทางเดือน สิงหาคม เป็นต้นไป
ขาไป
ขากลับ

XJ700
XJ701

DMK – ICN
ICN – DMK

02.35-10.05
11.15-15.05

อัตราค่าบริการ
เดินทาง
9 – 13 พฤษภาคม 62
14 – 18 พฤษภาคม 62
21 – 25 พฤษภาคม 62
7 – 11 มิถุนายน 62
10 – 14 มิถุนายน 62
11 – 15 มิถุนายน 62
12 – 16 มิถุนายน 62
13 – 17 มิถุนายน 62
24 – 28 มิถุนายน 62
27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 62
1 – 5 กรกฎาคม 62
7 – 11 กรกฎาคม 62
8 – 12 กรกฎาคม 62
14 – 18 สิงหาคม 62
21 – 25 สิงหาคม 62
28 สิงหาคม – 1 กันยายน 62
13 – 17 กันยายน 62
27 กันยายน – 1 ตุลาคม 62
28 กันยายน – 2 ตุลาคม 62

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

14,900

5,900

13,900

9,999

5,900

14,900

11,111

5,900

13,900

9,999

5,900

13,900

11,999

5,900

14,900

12,999

5,900

15,900

13,999

5,900

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง
ท่านละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท)

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบินไทย
กรุณาช้าระค่ามัดจ้าท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท)
ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.)ในการ เข้า-ออกทั้ง
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ อันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนีเข้าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืน
ค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทแล้ว
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจาก
สภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนั้นแต่จะค้านึงถึงความปลอดภัยในการ
เดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส้าคัญ โดยไม่ท้าให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง
ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ ทุกวัน แค่สมัครมาร่ วมทัวร์
เพียงเพื่อการใช้ตวั๋ เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้งและปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์ในบางวัน
ทางบริษัทฯ จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 150 USD
(ก่อนซือ้ ทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจ้าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป
 น้ําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จํานวน 3 คืน
 บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
 ค่ารถรับ-ส่งและนําเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชํานาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 50,000 วอนหรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทริป
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม / ค่าวีซ่าสําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 20 คนขึ้นไป
 ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความ
เป็นจริง
 ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือ
เหตุก ารณ์ ที่อ ยู่เ หนือ การควบคุ มของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึ งความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้
เดินทางเป็นหลัก
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้ง สิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน
การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบั ติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอัน
เนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 กรณี ที่ส ถานที่ท่อ งเที่ยวใดๆ ที่ไ ม่ส ามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุ ดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือ การ
ควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่ เดินทาง
พร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า -ออกตามประเทศที่ระบุ ไว้
เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน การ
เข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 เมื่อ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่ าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถื อว่าท่ านได้ยอมรับเงื่อ นไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
เงื่อนไขการช้าระเงิน
 ชําระค่ามัดจํา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท
 ชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด

 กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจําที่นั่ง
กับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
ค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทําให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของ
สายการบิน
ข้อแนะน้าเพิ่มเติม ส้าหรับผู้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้
1. ผู้ เ ดิ น ทางที่ ยั ง คงสภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษา กรุ ณ าเตรี ย มใบรั บ รองการเป็ น นั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น การศึ ก ษาเป็ น
ภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
2. ผู้ เ ดิ น ทางที่ เ ป็ น ข้ า ราชการ พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ และพนั ก งานบริ ษั ท เอกชนต่ า งๆ กรุ ณ าเตรี ย มบั ต รประจํ า ตั ว
ข้าราชการ หรือใบรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
3. ผู้เดินทางที่ทําเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ใน
บางกรณี
4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบาง
กรณี

