สีชมพู เกาะนามิ เอเวอร์ แลนด์ ซูวอน โซล(6วัน3คืน)

เกาะนามิ ซูวอน เดอะการเด้ นออฟมอนิ่งคาล์ ม สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์
Soyanggang Sky Walk พระราชวังฮวาซองแฮงกุง

วันที่ 1

ท่ าอากาศยานดอนเมือง
23.30

วันที่ 2

พร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ ขาออกชัน้ 3 เคาน์ เตอร์ สายการ
บิน THAI AIR ASIA X (XJ) มีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯคอยอานวยความสะดวกด้ านเอกสารและสัมภาระ สายการ
บิน AIR ASIA X ใช้ เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่น่ ัง จัดที่น่ ังแบบ 3-3-3 (นา้ หนักกระเป๋า 20 กก./ท่ าน
ถือขึน้ เครื่อง 7 กก.ต่ อท่ าน และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ ังบนเครื่อง ที่น่ ังเป็ นไปตามสายการบินกาหนด)
อินชอน - เกาะนามิ - เดอะการเด้ นออฟมอนิ่งคาล์ ม - Soyanggang Sky Walk

02.50

นำท่ำนเดินทำงสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสำยกำรบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ700 (มีบริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)

10.05

เดินทำงถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกำหลีใต้ หมำยเหตุ: เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ำประเทศไทย 2 ชัว่ โมง (กรุ ณาปรับนาฬิกา
ของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจำกผ่ำนกำรตรวจคนเข้ ำเมืองและศุลกำกรเกำหลี
จำกนันน
้ ำท่ำนขึ ้นรถโค้ ชปรับอำกำศ เดินทำงไป รับประทำนอำหำรเที่ยง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่1) เมนู พุลโกกิ ( Bulgogi ) อาหารขึน้ ชื่อของเกาหลี เป็ นสุกกี ้ ่ งึ นา้ กึ่ง
แห้ ง ส่ วนผสมของเมนูนีค้ อื หมูหมักชิน้ บางๆ ปลาหมึกสด ผักต่ างๆ เช่ น กะหล่าปลี ฟั กทองอ่ อน ถั่วงอก แครอท
เห็ดและวุ้นเส้ นมาต้ มรวมกัน

บ่ำย

นำท่ำนเดินทำงสู่ เกาะนามิ (ใช้ เวลำนัง่ เรื อประมำณ 10-15 นำที) ให้ ทำ่ นได้ ดื่มด่ำกับธรรมชำติ แมกไม้ ทิวสนบนเกำะนำมิ
ซึง่ ถือเป็ นช่วงเวลำทีด่ ีที่สดุ ท่ำมกลำงบรรยำกำศโรแมนติก ให้ ทำ่ นได้ ย้อนรอยละครรักแนว DRAMA ซีรีย์เกำหลีที่โด่งดังไป
ทัว่ เอเชีย WINTER LOVE SONG หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พร้ อมเก็บภำพควำม ประทับใจ ถ่ำยรูป กับดำรำแสดง
นำ BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปั น้ ที่สร้ ำงขึ ้นเพื่อไว้ เก็บเป็ นภำพควำมประทับใจ กับฉำกและเนื ้อเรื่ องที่
เรี ยกเสียงสะอื ้นและน ้ำตำของผู้ชมนอกจออย่ำงท่วมท้ นนอกจำกนี ้ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ ทำ่ นได้ ปั่นจักรยำนชมวิวเหมือนใน
ละครหรื อชมฟำร์ มเลี ้ยงนกกระจอกเทศ ได้ เวลำสมควรนัง่ เรื อกลับมำยังฝั่ง
จำกนันเดิ
้ นทำงสู่ เดอะ การ์ เด้ น ออฟ มอร์ น่ ิง คาล์ ม (The Garden of Morning Calm) คือสวนดอกไม้ ขนำดใหญ่ที่
เปิ ดให้ บริ กำรนักท่องเที่ยวตลอดทังปี
้ โดยสวนนันตั
้ งอยู
้ ใ่ นเขตเมืองในเมืองกำพยอง (Gapyeong) จังหวัดเกียงกิโด
(Gyeonggi-do) ประเทศเกำหลีใต้ ซึง่ ที่นี่ถือได้ วำ่ เป็ นสวรรค์สำหรับช่ำงภำพ ครอบครัว และคูร่ ัก ที่มกั จะมำพักผ่อนรวมทัง้
ถ่ำยภำพสวยๆที่นี่เสมอ เนื่องจำกสวนแห่งนี ้เต็มไปด้ วยดอกไม้ นำนำพรรณ ที่สง่ กลิน่ หอมหวำนอบอวลไปทัว่ ทังสวน
้
รวมถึง
หมูต่ ้ นสนมำกมำยที่มอบทัศนียภำพแห่งควำมงำมที่ไม่เหมือนที่ไหน เป็ นสวนสวยที่ตงอยู
ั ้ บ่ นพื ้นที่ 30000 ตำรำงเมตร ที่นี่
เปิ ดให้ เข้ ำชมตลอดทังปี
้ เป็ นหนึง่ ในสถำนที่ที่นำ่ สนใจในจังหวัดคยองกีโด สวนนี ้เป็ นสวนส่วนตัวทีเ่ ก่ำแก่ที่สดุ ในประเทศ
เกำหลีเป็ นพื ้นที่ทำงศิลปะที่มีควำมสมดุลระหว่ำงควำมสวยงำมตำมธรรมชำติ กับแนวคิดของเกำหลี และที่นี่ดงึ ดูด
นักท่องเที่ยวให้ มำเที่ยวกันมำถึง 600,000 คนต่อปี ด้ วยวัตถุประสงค์คือ เพื่อส่งเสริ มควำมงำมของดอกไม้ และพืชเกำหลีไป

ทัว่ โลก
จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงสู่ Soyanggang Sky Walk(สะพานกระจกใส) ที่อยูใ่ นเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน มำพิสจู น์
ควำมหวำดเสียวกัน โดยสะพำนโซยังกังเป็ นสะพำนกระจกใสที่มคี วำมยำว 156 เมตร เหนือทะเลสำบเอียมโฮ เวลำที่เดินอยู่
บนสะพำนแห่งนี ้จะสำมำรถมองเห็นวิวด้ ำนล่ำงใต้ สะพำนที่เป็ นทะเลสำบได้ อย่ำงชัดเจน ทำเอำคนที่กลัวควำมสูงถึงกับเข่ำ
อ่อนเลยทีเดียว จุดวัดใจอีกหนึง่ บทพิสจู น์คือกำรเดินข้ ำมสะพำนที่ยำว 156 เมตร จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองซูวอน
ค่ำ

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่2) เมนู DUKKALBI ไก่ผดั เผ็ดบำร์ บีควิ เป็ นเนื ้อไก่ที่หนั่ ออกเป็ นชิ ้นพอคำคลุกเคล้ ำ
ด้ วยซีอิ๊วเครื่ องปรุง และหมักทิ ้งไว้ จนได้ ที่ จึงนำเนื ้อไก่และผักมำผัดบนกระทะยักษ์ พร้ อมกิมจิ ซุปสำหร่ำย และข้ ำวสวย
จนสมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงเข้ ำสูท่ ี่พกั
ที่พกั : CENTRAL PLAZA OR QUEEN HOTEL หรือระดับใกล้ เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่พัก ทางบริษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่ อนวันเดินทาง)

วันที่ 3
เช้ ำ

พระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง - สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ (รวมบัตร) - COSMETIC SHOP - SEOUL TOWER (ไม่ รวม
ขึน้ ลิฟต์ ) - Floating Island
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่3)
นำท่ำนชม พระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง พระรำชวังขององค์ชำยรัชทำยำท แฮงกุงเป็ นพระรำชวังที่พระรำชวงศ์จะมำ
ประทับเมื่อเสด็จออกจำกเมืองหลวง พระรำชวังแห่งนี ้ตังอยู
้ ใ่ นป่ ำฮวำซองในซูวอนและเป็ นพระรำชวังทีใ่ หญ่เป็ นอันดับที่สอง
ในช่วงสมัยนัน้ นอกจำกนันยั
้ งได้ รับกำรขนำนนำมว่ำเป็ นพระรำชวังที่มคี วำมงดงำมและมีประวัตศิ ำสตร์ ที่ยำวนำน เรื อน
หลักของพระรำชวังคือห้ องโถงพงซูดงั ปรำกฏใน “Love in the Moonlight” เป็ นที่ประทับขององค์ชำยรัชทำยำท ในตอนที่ 2
ขันทีจงั (แสดงโดยอีจนุ ฮยอก) แนะนำรำอนให้ ร้ ูจกั กับเรื อนแห่งนี ้ซึง่ ก็คือที่ประทับขององค์ชำยรัชทำยำท พระรำชวังฮวำซอง
แฮงกุงได้ ปรำกฏอยูใ่ นซีรีส์ในตอนที่ 3 ที่รำอนโดนพระมเหสีคิม(แสดงโดยฮันซูยอน)ลงโทษ จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงสู่ สวน
สนุกเอเวอร์ แลนด์ ถูกขนำนนำมว่ำ “ดิสนีย์แลนด์ เกาหลี” สวนเปิ ดในหุบเขำทีม่ ีชื่อเสียงมำกที่สดุ ของประเทศ ภำยใน
Festival World จะประกอบไปด้ วย Global Fair, American Adventure, Magic Land European Adventure และ
Equatorial Adventure กำรท่องเที่ยวภำยในสวนสนุกแห่งนี ้ แนะนำว่ำ ควรขึ ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่ำซำฟำรี ชมไล

เกอร์ แฝดคูแ่ รกของโลก ที่นี่ ท่ำนจะพบว่ำเจ้ ำป่ ำสิงโตและเสือสำมำรถอยูด่ ้ วยกันได้ อย่ำงเป็ นสุข และชมควำมน่ำรักของหมี
ที่ สำมำรถสือ่ สำรกับคนขับได้ อย่ำงดีไม่วำ่ จะตัวใหญ่มำกถึงใหญ่น้อย จำกนันทดลองสนุ
้
กกับเครื่ องเล่นนำนำชนิด เช่น
รถไฟเหำะ T-Express หนอนสะบัดชำร์ ป โรงหนังสำมมิติ บ้ ำนผีสงิ หมุนตีลงั กำสองตลบ เป็ นต้ น หรื อท่ำนสำมำรถเดินไป
ชมเทสกำลดอกไม้ ทจี่ ดั ได้ อย่ำงสวยงำมเป็ นสวนขนำดใหญ่ชมดอกไม้ หลำกสีสนั สวยงำม เดินทำงระหว่ำงช่วง 14มี.ค.-4พ.ค
จะได้ ชมเทศกำล Everland Tulip Festival
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (มือ้ ที่4) เมนูคาลบี ้ หมูยำ่ งเกำหลีเป็ นอำหำรพื ้นเมืองเกำหลีเลือ่ งชื่อและเป็ นที่ร้ ูจกั กันดีทวั่ โลก มี
รสชำติออกหวำนกลมกล่อม โดยนำหมูสว่ นที่ตดิ กับกระดูก นำไปย่ำงบนเตำถ่ำนแบบดังเดิ
้ ม เสิร์ฟพร้ อมข้ ำวสวยร้ อนๆ และ
เครื่ องเคียงต่ำงๆ
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ กรุ งโซล นำท่ำนไป ศูนย์ รวมเครื่องสาอางแบรนด์ ดังเกาหลี เช่น
ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ให้ ทำ่ นได้ เลือกซื ้อในรำคำพิเศษ ถึงเวลำพำทุกท่ำนตะลุยสูแ่ หล่งช้ อปปิ ง้ ที่
ได้ ชื่อว่ำใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย จนสมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงไป ย้ อนรอยละครซีรีย์เกำหลีดงั MY NAME IS KIM SAM
SOON และ BOY OVER FLOWER ที่ “นัมซำน” ภูเขำแห่งเดียวทีต่ งอยู
ั ้ ใ่ จกลำงกรุงโซลบนยอดเขำมีหอ SEOUL TOWER(
ไม่ รวมขึน้ ลิฟต์ ) 1ใน 18 หอคอยเมืองที่สงู ที่สดุ ในโลกมีควำมสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน ้ำทะเล นำท่ำนชมเกำะ
Floating Island เกำะลอยน ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ เป็ นเกำะเทียมสำมเกำะตังอยู
้ ร่ ิ มแม่น ้ำฮัน ตังอยู
้ ท่ ำงด้ ำนขวำของสะพำน
Banpo Bridgeข้ ำงในมีทงที
ั ้ ่จดั นิทรรศกำรร้ ำนอำหำรและอื่นๆ ทังสำมเกำะเดิ
้
นเชื่อมต่อกันได้ ตอนกลำงคืนเปิ ดไฟแล้ วสวย
มำก บรรยำกำศดี เหมำะกับกำรเดินเล่นสบำยๆ อยูต่ ิดกับสะพำนบันโพ

ค่ำ

บริการอาหารค่า (มือ้ ที่5) เมนูไก่ ต๋ นุ โสม เป็ นอำหำรบำรุงสุขภำพต้ นตำรับชำววัง เสิร์ฟในหม้ อดิน ท่ำมกลำงน ้ำซุปที่
กำลังเดือดพล่ำน คัดเลือกไก่ขนำดกำลังเหมำะ ผ่ำนกำรเลี ้ยงจนอำยุได้ 45 วัน นำมำทำควำมสะอำด ควักเครื่ องในออกจน
หมด แล้ วนำเครื่ องยำจีน อำทิ เกำลัด, เก๋ำกี ้, พุทรำจีน และรำกโสม พร้ อมด้ วยข้ ำวเหนียว ใส่ลงไปในตัวไก่ แล้ วผ่ำนกำรตุน๋
จนได้ ที่ เนื ้อไก่ลอ่ นจนสำมำรถรับประทำนได้ อย่ำงสะดวก เพิ่มรสชำติด้วยเส้ นก๋วยเตีย๋ วแบบเกำหลี เกลือ และพริ กไท
ป่ น จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงสูท่ ี่พกั
:ที่พัก GALAXY HOTEL//BENIKIA SEOUL หรือระดับใกล้ เคียงกัน:
(ชื่อโรงแรมที่ทำ่ นพัก ทำงบริ ษัทจะทำกำรแจ้ งพร้ อมใบนัดหมำย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทำง)

วันที่ 4
เช้ ำ

ศูนย์ โสมรัฐบาล - RED PINE –พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย –ใสชุดฮันบก – วัดโชเกซา - คลองชองเกชอน- DUTY FREE
ช้ อปปิ ้ งเมียงดง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 6)
จำกนันน
้ ำท่ำนสู่ ศูนย์ โสมรัฐบาล ซึง่ รับรองคุณภำพจำกรัฐบำล เป็ นโสมที่อำยุ 6 ปี ซึง่ ถือว่ำมีคณ
ุ ภำพดีที่สดุ ให้ ทำ่ นได้
เลือกซื ้อโสมคุณภำพและรำคำถูกกว่ำไทย 2 เท่ำ โสมเกำหลีถือเป็ นยำบำรุงร่ำงกำย หรื อสำมำรถซื ้อเป็ นของฝำกจำก
ประเทศเกำหลี จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงสู่ ร้ านสมุนไพร RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจำกน ้ำมันสน ที่มีสรรคุณช่วย
บำรุงร่ำงกำย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอำหำรและรักษำสมดุลในร่ำงกำย
จำกนันน
้ ำท่ำนชม พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย จัดแสดงเรื่ องรำวต่ำงๆของกำรทำสำหร่ำยและประวัติควำมเป็ นมำต้ นกำเนิดของ
กำรผลิตสำหร่ำยและขันตอนกำรผลิ
้
ตสำหร่ำยที่ใหม่ทกุ วันให้ ทำ่ นจะได้ เลือกชิมผลิตภัณฑ์ที่ทำจำกสำหร่ำยหลำกหลำย
รสชำติให้ ลิ ้มลองและเลือกซื ้อเพือ่ ให้ ทำ่ นได้ ใส่ชดุ ประจำชำติเกำหลี “ฮันบก”และถ่ำยรูปภำพควำมประทับใจนำมำเป็ นของ
ฝำก เช่น สำหร่ำยอบแห้ ง,สำหร่ำยย่ำง
วัดโชเกซา(Jogyesa Temple)หรื อที่คนไทยเรี ยกว่ำ“วัดพระยิ ้ม” ในอดีตนันวั
้ ดแห่งนี ้เป็ นเหมือนศูนย์กลำงของศำสนำพุทธ
นิกำยเซนในเกำหลี ซึง่ เป็ นวัดเก่ำแก่และมีชื่อเสียงเป็ นอย่ำงยิง่ เมือ่ เดินเข้ ำมำในวัดนี ้สิง่ แรกที่จะสังเกตุเห็นก็คือต้ นไม้ ใหญ่ที่
ด้ ำนหน้ ำประตูทำงเข้ ำ มีควำมสูงถึง 26 เมตร ส่วนอำคำรหลักของวัดนันมี
้ อำยุมำกกว่ำ 500 ปี และเป็ นอำคำรขนำดใหญ่
ชื่อว่ำ Daeungjeon สร้ ำงขึ ้นในปี 1938 ภำยในมีพระประธำนสีทองขนำดใหญ่ 3 องค์ ซึง่ ชำวเกำหลีเชื่อกันว่ำมีควำมศักสิทธิ์
จึงนิยมไปนมัสกำรในวันสำคัญต่ำงๆ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (มือ้ ที่ 7) เมนูบิบิมบับ ข้ าวยาเกาหลี กับ ซุป สุกสี ้ ไตล์ เกาหลี บนหม้ อไฟร้ อนๆ
ประกอบด้ วย ผักสดชนิดต่ างๆ และเนือ้ หมูสไลด์ นา้ ซุปร้ อนๆ และเส้ นอูด้งซึ่งขาดไม่ ได้ ในการทาน ชาบู ชาบู
พร้ อมข้ าวสวย

บ่ำย

จำกนัน้ นำท่ำนไปชม แลนด์ มาร์ คแห่ งใหม่ ของกรุ งโซล ที่ Seoullo 7017 Seoullo 7017 เกิดจำกกำรปรับทัศนียภำพ
ของถนนยกระดับที่เกือบจะถูกทุบทิ ้งบริ เวณ Seoul Station ให้ กลำยมำเป็ นสวนสำธำรณะลอยฟ้ำ
นำท่ำนเดินทำงสู่ คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่ำ คลองชองเกชอน หรื อ ชองเคยอน เป็ น
คลองที่มีมำตังแต่
้ สมัยโบรำณตังแต่
้ ยคุ ของรำชวงศ์โชชอน มีอำยุมำกกว่ำ 600 ปี ควำมยำว ประมำณ 11 กิโลเมตร ไหลผ่ำน
กลำงกรุงโซล
จำกนันน
้ ำท่ำนชมแหล่งช้ อปปิ ง้ ปลอดภำษี DUTY FREE ช้ อปปิ ้ งสินค้ าแบรนด์ เนม มำกมำย อำทิ นำฬิกำ,แว่นตำ,
เครื่ องสำอำงค์,กระเป๋ ำ,กล้ องถ่ำยรูป หรื อจะเป็ นโทรศัพท์มือถือ ให้ ทำ่ นอิสระได้ เลือกซื ้ออย่ำงเต็มที่ ถึงเวลำนำท่ำน
เดินทำงช้ อปปิ ง้ ที่ เมียงดง หรื อ สยำมสแควร์ เกำหลีทำ่ นสำมำรถเลือกสินค้ ำเทรนด์แฟชัน่ ล่ำสุดของเกำหลีได้ ที่นี่โดยเฉพำะ

สินค้ ำวัยรุ่นเช่นเสื ้อผ้ ำ รองเท้ ำ กระเป๋ ำ เครื่ องประดับ ทังแบรนด์
้
เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้ ำจำก
แบรนด์เกำหลีโดยเฉพำะ เครื่ องสำอำงเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS,
LANEIGE อีกทังยั
้ งมีร้ำนกำแฟ ร้ ำนอำหำรต่ำงๆ ท่ำนสำมำรถลิ ้มลองไอศกรี ม 2,000 วอน ที่สงู เกือบฟุตได้ ที่นี ้ และKRISPY
KREMEโดนัท ที่สดุ แสนอร่อย
(อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้ อปปิ ้ ง)
ที่พกั :GALAXY HOTEL/BENIKIA SEOUL หรือระดับใกล้ เคียงกัน:
(ชื่อโรงแรมทีท่ ่ านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้ งพร้ อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่ อนวันเดินทาง)

วันที่ 5
เช้ ำ

ศูนย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - AMETHYEST FACTORY – ถนนซากุระยออิโดะ - ช้ อปปิ ้ งย่ านฮงแด - HYUNDAI
OUTLET – SUPER MARKET
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร ของโรงแรม (มือ้ ที่ 8)
นำท่ำนเดินทำงสู่ ศูนย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้ นไม้ ชนิดนี ้เจริ ญเติบโตในป่ ำลึกบนภูเขำที่ปรำศจำกมลภำวะและระดับสูง
เหนือน ้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรฮ๊ อกเกตนำมูนี ้ เป็ นที่นิยมของคนเกำหลีรุ่นใหม่ เพรำะมีผลช่วยดูแลตับ
ให้ แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถกู ทำลำยจำกำรดื่มแอลกอฮอล์ กำแฟ บุหรี่ สำรตกค้ ำงจำกอำหำร และยำ
จำกนันน
้ ำท่ำนเดินทำงสู่ ถนนยออิโดะ (Yeouido’s Streets) (เฉพำะช่วงซำกุระบำน) ถนนซำกุระแห่งกรุงโซลมีต้นซำกุระ
กว่ำ 1,400 ต้ นในบริเวณนี ้ซึง่ ในเดือนเมษำยนในแต่ละปี จะมีกำรจัดเทศกำลดอกซำกุระณถนนสำยนี ้ท่ำนจะได้ สมั ผัสสีสนั
แห่งดอกซำกุระพร้ อมถ่ำยรูปเป็ นที่ระลึกในบรรยำกำศสุดโรแมนติคในยำมเย็นถนนสำยนี ้ก็จะยิ่งคึกคักมีกิจกรรมรื่ นเริ ง
หลำกหลำยและมีดวงไฟประดับประดำตัดกับสีขำวอมชมพูของดอกซำกุระที่สวยงำม
จำกนันพำท่
้
ำนชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสีม่วง เป็ นของนำโชคของชำวเกำหลีซงึ่ มี แหล่งกำเนิดใน
ประเทศเกำหลี คนเกำหลีมี ควำมเชื่อว่ำ เป็ นพลอยนำโชค นำควำมโชคดีมำให้ แก่ผ้ ทู ี่มีไว้ ครอบครอง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (มือ้ ที่ 9) เมนูจิมดัก (Jimdak) หรื อไก่ตนุ๋ ซีอิ๊วเกำหลี ผสมกับวุ้นเส้ นที่เหนียวนุม่ หัวหอมใหญ่

รสชำติคล้ ำยไก่พะโล้ ของไทยแต่จะเผ็ดกว่ำนิดหน่อย เป็ นเมนูชื่อดังจำกเมืองอันดง
นำท่ำน ช้ อปปิ ้ งย่ านฮงแด เป็ นย่ำนช้ อปปิ ง้ บริ เวณด้ ำนหน้ ำของมหำวิทยำลัยฮงอิก สินค้ ำในย่ำนนี ้ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ ำ
วัยรุ่นที่ทนั สมัยและรำคำไม่แพงเช่นเสื ้อผ้ ำที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์ เกำหลีรองเท้ ำกระเป๋ ำเครื่ องประดับ เครื่ องสำอำง เช่น
เสื ้อผ้ ำ กระเป๋ ำ รองเท้ ำ ของกิ๊ฟช้ อป เครื่ องเขียน และที่เยอะไม่แพ้ กนั ก็คือขนมต่ำงๆและยังมีร้ำนแบรนด์เนมอยูท่ วั่ ไปเช่น
EVISU, ZARA อีกทังยั
้ งมีร้ำนกำแฟที่เป็ นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้ ำนค้ ำจำหน่ำยสินค้ ำแฟชัน่ คลับ ตลำดศิลปะ และ
ร้ ำนอำหำรที่นำ่ สนใจในหมูว่ ยั รุ่นอำยุ 20-30 ปี ที่นิยมมำเดินเล่น รำคำของสินค้ ำและร้ ำนอำหำรต่ำงๆก็ยงั ไม่แพงอีกด้ วย ซึง่
จะคึกคักเป็ นพิเศษตังแต่
้ ชว่ งบ่ำยเป็ นต้ นไป เพรำะร้ ำนค้ ำแต่ละร้ ำนจะทยอยเปิ ดให้ บริกำร นำท่ำนช้ อปปิ ง้ HYUNDAI
OUTLET มีร้ำนค้ ำหลำกหลำยกว่ำ 165ร้ ำนค้ ำ และมีสนิ ค้ ำBrand ดังมำกมำยหลำยยี่ห้อ เช่น Armani, Calvin Klein,
Diesel, DKNY, Guess, Escada โดยสินค้ ำจะมีกำรจัดลดรำคำ 30-80%ได้ เวลำนำท่ำนสูส่ นามบินอินชอน นำท่ำนสู่
สนำมบินอินชอน ระหว่ำงทำงพำท่ำนแวะละลำยเงินวอนที่ร้ำนค้ ำสนำมบิน SUPER MARKET ซึง่ ท่ำนสำมำรถเลือกซื ้อ
สินค้ ำเกำหลีได้ อีกรอบ โดยเฉพำะของกิน เช่น บะหมี่ซินรำเมียน (มำม่ำสไตล์เกำหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้ พำย น ้ำจิ ้มปรุง
รสหมูยำ่ งเกำหลี ไก่ตนุ๋ โสมสำเร็จรูป ผลไม้ ตำมฤดูกำล ในรำคำพิเศษก่อนกลับเมืองไทย

ค่ำ

บริการอาหารกลางวัน (มือ้ ที่10) เมนู:ชาบู ชาบู สุกสี ้ ไตล์ เกาหลี บนหม้ อไฟร้ อนๆ ประกอบด้ วย ผักสดชนิดต่ างๆ
และเนือ้ หมูสไลด์ นา้ ซุปร้ อนๆ และเส้ นอูด้งซึ่งขาดไม่ ได้ ในการทาน ชาบู พร้ อมข้ าวสวย
จนสมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ าอากาศยานอินชอน

วันที่ 6

ท่ าอากาศยานอินชอน - ท่ าอากาศยานดอนเมือง

01.05

เดินทำงกลับโดยสำยกำรบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ703 (ไม่ มีบริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง ท่ าน
สามารถสั่งซือ้ ได้ ตามอัธยาศัยกับพนักงานต้ อนรับบนเครื่อง)

04.55

เดินทำงถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพพร้ อมควำมประทับใจ

กาหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่ เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

12 - 17 Mar 2019

15,888

15,888

15,888

5,000

4,500

13 - 18 Mar 2019

16,888

16,888

16,888

5,000

4,500

15 - 20 Mar 2019

16,888

16,888

16,888

5,000

4,500

20 - 25 Mar 2019

16,888

16,888

16,888

5,000

4,500

22 - 27 Mar 2019

16,888

16,888

16,888

5,000

4,500

26 - 31 Mar 2019

16,888

16,888

16,888

5,000

4,500

27 Mar - 01 Apr 2019

16,888

16,888

16,888

5,000

4,500

29 Mar - 03 Apr 2019

16,888

16,888

16,888

5,000

4,500

03 - 08 Apr 2019

21,888

21,888

21,888

5,000

4,500

05 - 10 Apr 2019

21,888

21,888

21,888

5,000

4,500

09 - 14 Apr 2019

25,888

25,888

25,888

5,000

4,500

10 - 15 Apr 2019

25,888

25,888

25,888

5,000

4,500

12 - 17 Apr 2019

25,888

25,888

25,888

5,000

4,500

16 - 21 Apr 2019

17,888

17,888

17,888

5,000

4,500

17 - 22 Apr 2019

18,888

18,888

18,888

5,000

4,500

19 - 24 Apr 2019

17,888

17,888

17,888

5,000

4,500

23 - 28 Apr 2019

18,888

18,888

18,888

5,000

4,500

24 - 29 Apr 2019

18,888

18,888

18,888

5,000

4,500

26 Apr - 01 May 2019

18,888

18,888

18,888

5,000

4,500

28 Apr - 03 May 2019

19,888

19,888

19,888

5,000

4,500

30 Apr - 05 May 2019

19,888

19,888

19,888

5,000

4,500

03 - 08 May 2019

16,888

16,888

16,888

5,000

4,500

07 - 12 May 2019

16,888

16,888

16,888

5,000

4,500

10 - 15 May 2019

16,888

16,888

16,888

5,000

4,500

15 - 20 May 2019

15,888

15,888

15,888

5,000

4,500

17 - 22 May 2019

15,888

15,888

15,888

5,000

4,500

22 - 27 May 2019

15,888

15,888

15,888

5,000

4,500

24 - 29 May 2019

15,888

15,888

15,888

5,000

4,500

29 May - 03 Jun 2019

15,888

15,888

15,888

5,000

4,500

หมายเหตุ
หากท่ านต้ องซือ้ บัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุ งเทพฯ
กรุ ณาแจ้ งบริษัท ก่ อนทาการจอง มิฉะนัน้ บริษัทฯ มิสามารถรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
ราคาทัวร์ รวม

-

ค่ำตัว๋ โดยสำรเครื่ องบินไป-กลับชันประหยั
้
ดพร้ อมค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่งตำมที่ระบุในรำยกำร (ตัว๋ กรุ๊ปไม่สำมำรถเลือ่ นวันกลับได้ ต้ องไปกลับพร้ อมคณะเท่ำนัน้ ) ที่น่ ังเป็ นไปตามสายการบินจัดสรรตามกรุ๊ ปทัวร์ ไม่ สามารถระบุได้
-

ค่ำอำหำรทุกมื ้อ ตำมที่ระบุในรำยกำร

-

ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ตำ่ งๆ ตำมที่ระบุในรำยกำร

ค่ำที่พกั ตำมระบุในรำยกำร พักห้ องละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุหรื อเทียบเท่ำ
-

-

ค่ำยำนพำหนะนำเที่ยวตำมรำยกำร

ค่ านา้ หนักสัมภาระ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) กาหนดนา้ หนักสัมภาระโหลดใต้ ท้องเครื่องไป-กลับ ท่ านละ 20 กก.
สัมภาระถือขึน้ เครื่อง(Carry on) 7 กก.
-

ค่ำหัวหน้ ำทัวร์ นำท่ำนท่องเที่ยวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ

- ค่ำประกันอุบตั ิเหตุระหว่ำงเดินทำง กำรชดเชยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคลกรณีเสียชีวติ สูญเสียอวัยวะ สำยตำหรื อทุพพลภำพถำวรสิ ้นเชิง
1,000,000 บำท กำรรักษำพยำบำลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง้ 500,000บำท(เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)ไม่ รวมประกันสุขภาพ ท่ านสามารถสั่งซือ้
ประกันสุขภาพเพิ่มได้
ราคาทัวร์ ไม่ รวม
-

-

ค่ำใช้ จำ่ ยส่วนตัว อำทิ ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่ำซักรี ด, มินิบำร์ ในห้ อง, รวมถึงค่ำอำหำร และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่ม
นอกเหนือรำยกำร (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติ ดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่ าทิปคนขับรถและไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 50,000 วอนหรือ 1,500 บาท ต่ อท่ านตลอดทัง้ ทริป(ชาระค่ าทิปที่สนามบินวันเช็คอิน)
-

ค่ำภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7% และภำษี หกั ณ ที่จำ่ ย 3% (กรณีที่ทำ่ นต้ องกำรใบเสร็ จรับเงินในนำมบริ ษัทหรื อต้ องกำรใบกำกับภำษี)
-

ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระที่หนักเกินจำกสำยกำรบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
-

ค่ำวีซำ่ สำหรับพำสปอร์ ตต่ำงด้ ำว

กรุณำเตรี ยมเอกสำรคือ 1)พำสปอร์ ต 2)ใบประจำตัวคนต่ำงด้ ำว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนำทะเบียนบ้ ำน(ถ้ ำมี) 5)สมุดบัญชีเงินฝำก(ถ้ ำมี) 6)รูป
ถ่ำยสี 2 นิ ้ว 2 รูป แล้ วทำงบริษัทฯจะเป็ นผู้ดำเนินกำรยื่นวีซำ่ ให้ ทำ่ นโดยจ่ำยค่ำบริ กำรต่ำงหำก

(สำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ ำว เจ้ ำของหนังสือเดินทำงต้ องทำเรื่องแจ้ งเข้ ำ -ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซำ่ )
กำรอัพเกรดที่นงั่ สำมำรถอัพเกรดได้ เฉพำะ Hot Seat สำหรับที่นงั่ Business/Premium ตัว๋ กรุ๊ปทัวร์ ไม่สำมำรถอัพที่นงั่ ได้
ที่น่ ัง Hot Seat ราคา2,200 บาท/เที่ยว เป็ นที่นงั่ ที่มีพื ้นทีว่ ำ่ งที่มำกกว่ำที่นงั่ มำตรฐำน ด้ วยพื ้นที่วำงขำที่กว้ ำงเป็ นพิเศษ มีพื ้นที่พอที่จะสำมำรถ
ยืดขำได้ อย่ำงเต็มที่

**กรณีทำ่ นมีควำมประสงค์จะซื ้อน ้ำหนักเพิม่ กรุณำแจ้ งพร้ อมจองทัวร์ หรื อก่อนเดินทำง10วันเท่ำนันพร้
้ อมชำระค่ำน ้ำหนัก**
-

ซื ้อนำหนักเพิ่ม

5 กก. ชำระเพิม่ 600 บำท

-

ซื ้อน ้ำหนักเพิ่ม

10 กก. ชำระเพิม่ 1,000 บำท

-

ซื ้อน ้ำหนักเพิ่ม 20กก. ชำระเพิ่ม 2,000 บำท

ประกาศสาคัญ รับเฉพำะผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยว ค่ำทัวร์ ที่จ่ำยให้ กบั ผู้จดั เป็ นกำรชำระแบบจ่ำยชำระขำด และผู้จดั ได้ ชำระให้ กบั สำย
กำรบินและสถำนทีต่ ำ่ งๆ แบบชำระขำดเช่นกันก่อนออกเดินทำง ฉะนันหำกท่
้
ำนไม่ได้ ร่วมเดินทำงหรื อใช้ บริ กำรตำมรำยกำรไม่ด้วยสำเหตุใด หรื อ
ได้ รับกำรปฏิเสธกำรเข้ ำหรื อออกนอกเมืองจำกประเทศในรำยกำร (ประเทศไทยและประเทศเกำหลีใต้ ) ทำงผู้จดั ขอสงวนสิทธิกำรคืนเงินสดส่วน
ใดๆ รวมทังค่
้ ำตัว๋ เครื่ องบินให้ แก่ทำ่ น
*ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปลีย่ นรำคำเพิ่ม หำกมีกำรปรับขึ ้นของภำษี น ้ำมันหรื อภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน *
หมายเหตุสาคัญ : รำคำและค่ำบริ กำรเป็ นรำคำตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อชำระเงินค่ำจองทัวร์ ค่ำทัวร์
มิสำมำรถเปลีย่ นแปลง วันเดินทำง ชื่อผู้เดินทำง และ/หรื อ ยกเลิก เลือ่ นวันเดินทำง ขอคืนเงินมัดจำ ค่ำทัวร์ ได้ ทกุ กรณี และ กรณีที่ทำ่ นเดินทำงมำ
จำกต่ำงจังหวัด โดยเครื่ องบินภำยใน กรุณำแจ้ งบริษัทฯก่อนที่ทำกำรจองตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนัน้ บริ ษัทฯไม่รับผิดชอบค่ำใช้ จำ่ ยทีเ่ กิด ขึ ้น กรณีกรุ๊ปไม่
สำมำรถออกเดินทำงโดยจำนวนสมำชิกไม่ถึง 20 ท่ำน บริ ษัทฯแจ้ งท่ำนก่อนกำรเดินทำง 7 วัน โดยคืนเงินค่ำทัวร์ ให้ กบั ท่ำนทังหมด
้
หรื อเลือ่ นกำร

เดินทำงในช่วงกำรเดินทำงอื่น และค่ำบริ กำรนี ้รับเฉพำะนักท่องเที่ยวชำวไทยเท่ำนัน้ และกรณีท่ ที ่ านเมื่อเดินทางถึงแล้ วไม่ ท่องเที่ยวพร้ อม
คณะบริษัทฯขอเรียกชาระเงินเพิ่มท่ านละ 200 USD ประเทศเกำหลีใต้ จะมีชำ่ งภำพมำถ่ำยรูป และช่วยดูแลอำนวยควำมสะดวกตลอดกำร
เดินทำง และวันสุดท้ ำยช่ำงภำพจะนำภำพถ่ำยมำจำหน่ำยกับลูกทัวร์ หำกว่ำท่ำนใดสนใจสำมำรถซื ้อได้ แต่ถ้ำท่ำนใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื ้อ เพรำะ
ทำงบริ ษัททัวร์ ไม่มีกำรบังคับลูกทัวร์ ซื ้อแต่อย่ำงใด แต่เป็ นกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ ำ
ข้ อความสาคัญ โปรดอ่ านอย่ างละเอียด
ในกรณีที่ลกู ค้ ำเดินทำงไปประเทศเกำหลีใต้ แล้ วไม่สำมำรถผ่ำน เข้ ำ -ออก นอกประเทศได้ ทำให้ ลกู ค้ ำต้ องถูกส่งตัวกลับเข้ ำประเทศไทย จึงมี
ค่ำใช้ จำ่ ยทีเ่ กิดขึ ้นในกำรเปลีย่ นตัว๋ ขำกลับ และรวมถึงค่ำบริ กำรอื่นๆที่เกิดขึ ้นด้ วย ฉะนัน้ ลูกค้ ำจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบในค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นที่ทำง
ประเทศนันๆเรี
้ ยกเก็บ ทำงผู้จดั และทำงสำยกำรบินจะไม่รับผิดชอบค่ำใช้ จำ่ ยที่เกิดขึ ้นในทุกกรณี หรื อต้ องรอกลับ ประเทศไทยในเทีย่ วบินถัดไปที่มี
ที่นงั่ ว่ำง หรื อตำมวันเดินทำงของตัว๋ เครื่ องบิน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูท่ ำงเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำเมืองของประเทศเกำหลีใต้ และสำยกำรบินเป็ นผู้พิจำรณำ ทำง
ผู้จดั ไม่สำมำรถเข้ ำไปแทรกแซงได้ ** ตม.ตรวจคนเข้ ำเมืองประเทศเกำหลีใต้ จะมีกำรสุม่ ตรวจ และอำจมีกำรเรี ยกไปสัมภำษณ์ ในกำรที่ทำงตรวจ
คนเข้ ำเมืองเรี ยกสัมภำษณ์นนั ้ ขึ ้นอยูก่ บั ทำงตรวจคนเข้ ำเมืองเป็ นผู้พิจำรณำ และอยูใ่ นดุลพินิจของทำงเจ้ ำหน้ ำที่ ตม. ทำงบริษัททัวร์ ไม่สำมำรถ
เข้ ำไปแทรกแซงได้
เงื่อนไขในการจอง มัดจาท่ านละ 8,000 บาทต่ อท่ าน และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้ อย 15 วันล่วงหน้ ำ (กำรไม่ชำระเงินค่ำมัด
จำ หรื อชำระไม่ครบ หรื อเช็คธนำคำรถูกระงับกำรจ่ำยไม่วำ่ ด้ วยสำเหตุใดใด ผู้จดั มีสทิ ธิยกเลิกกำรจองหรื อยกเลิกกำรเดินทำง)
**สำเนำหน้ ำพำสปอร์ ตผู้เดินทำง (*จะต้ องมีอำยุเหลือมำกกว่ำ 6 เดือนก่อนหมดอำยุนบั จำกวันเดินทำงไป-กลับ*) กรุณำตรวจสอบก่อนส่งให้
บริ ษัทมิฉะนันทำงบริ
้
ษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพำสปอร์ ตหมดอำยุและด่ำนตรวจปฏิเสธกำรออกและเข้ ำเมืองท่ำน*** กรุ ณาส่ งพร้ อมพร้ อม
หลักฐานการโอนเงินมัดจา หรือส่ งพร้ อมยอดคงเหลือ**
เอกสารใช้ ในการเดินทาง
-

หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยุกำรใช้ งำนมำกกว่ำ 6 เดือน **กรณีทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่กรุณำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำไปด้ วย ณ วัน
เดินทำง หนังสือรับรองกำรทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ (ตำแหน่ง, เงินเดือน)
- สำเนำบัตรพนักงำน และสำเนำกบัตรประจำตัวประชำชน พร้ อมเซ็นสำเนำถูกต้ อง
- กรณีที่ทำ่ นเป็ นเจ้ ำของกิจกำรกรุณำเตรียมสำเนำหนังสือจดทะเบียนที่มชี ื่อท่ำนพร้ อมเซ็นรับรองสำเนำ
- กรณีเป็ นนักเรี ยนนักศึกษำเตรี ยมหนังสือรับรองจำกทำงสถำบันเป็ นภำษำอังกฤษ

- กำรเรี ยกเก็บเอกสำรเพิม่ เติมนี ้เพื่อประโยชน์ในกำรเดินทำงเข้ ำประเทศเกำหลีของท่ำนที่ทำงบริ ษัทจะได้
แจ้ งให้ หวั หน้ ำทัวร์ ทรำบเพื่อให้ คำแนะนำท่ำนในกำรเข้ ำเมืองเกำหลีใต้
การยกเลิกการจอง:เนื่องจำกเป็ นรำคำโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นรำคำแบบซื ้อขำด เมื่อท่ำนตกลงจองทัว ร์ โดยจ่ำยเงินมัดจำ หรื อ ค่ำทัวร์ ทงั ้
หมดแล้ ว ขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิก กำรเดินทำง เลือ่ นกำรเดินทำง ขอคืนเงินไม่วำ่ กรณีใดทังสิ
้ ้น
หมายเหตุ
กรุ ณาอ่ านศึกษารายละเอียดทัง้ หมดก่ อนทาการจอง เพื่อความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างท่ านลูกค้ าและบริษัท ฯ และ
เมื่อท่ านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่ าทัวร์ ทงั ้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆ
ทัง้ หมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่ าบริการขึน้ ในกรณีท่ มี ีผ้ รู ่ วมคณะไม่ ถงึ 25 ท่ าน
2. ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำน้ ำมันและภำษี สนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึ ้นก่อนวันเดินทำง
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่ นเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำอันเนื่องจำกสำเหตุตำ่ งๆ
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ ำจำกสำยกำรบิน, กำรยกเลิกบิน, กำรประท้ วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อกำรจลำจล,
ภัยธรรมชำติ, กำรนำสิง่ ของผิดกฎหมำย ซึง่ อยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หำกเกิดสิง่ ของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำรโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจำก
ควำมประมำทของนักท่องเทีย่ วเอง
6. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรื อค่ำทัวร์ ทงหมดกั
ั้
บทำงบริษัทฯ แล้ ว ทำงบริ ษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ ยอมรับเงื่อนไขข้ อตกลงต่ำงๆ ทังหมด
้
7. รำยกำรนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับกำรยืนยันจำกบริ ษัทฯอีกครัง้ หนึง่ หลังจำกได้ สำรองโรงแรมที่พกั ในต่ำงประเทศเรี ยบร้ อยแล้ ว โดย
โรงแรมจัดในระดับใกล้ เคียงกัน ซึง่ อำจจะปรับเปลีย่ นตำมที่ระบุในโปรแกรม
8. กำรจัดกำรเรื่ องห้ องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในกำรจัดห้ องให้ กบั กรุ๊ปที่เข้ ำพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สบู บุหรี่ / ปลอดบุหรี่ ได้ โดยอำจจะขอ
เปลีย่ นห้ องได้ ตำมควำมประสงค์ของผู้ที่พกั ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ควำมพร้ อมให้ บริ กำรของโรงแรม และไม่สำมำรถรับประกันได้
9. กรณีผ้ เู ดินทำงต้ องกำรควำมช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อำทิเช่น ใช้ ววิ แชร์ กรุณำแจ้ งบริ ษัทฯ อย่ำงน้ อย 7วันก่อนกำรเดินทำง มิฉะนัน้ บริ ษัทฯไม่
สำมำรถจัดกำรได้ ลว่ งหน้ ำได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงำนและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสทิ ธิในกำรให้ คำสัญญำใด ๆ ทังสิ
้ ้นแทนผู้จดั นอกจำกมีเอกสำรลงนำมโดยผู้มีอำนำจของผู้จัด
กำกับเท่ำนัน้
11. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้ จำ่ ยต่ำงๆ ได้ เนื่องจำกเป็ นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณี ที่ผ้ เู ดินทำงไม่ผำ่ นกำรพิจำรณำ
ในกำรตรวจคนเข้ ำเมือง-ออกเมือง ไม่วำ่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้ ำเมืองหรื อกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเทีย่ ว อันเนื่องมำจำกกำร
กระทำที่สอ่ ไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถกู ต้ อง หรื อ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต้องกำรพักแบบ 3ท่ำน ต่อห้ องหรื อห้ องแบบ3เตียง TRIPLE กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในกำรจัดห้ องให้ เป็ นแบบ
แยก 2ห้ อง คือ 1ห้ องพักคู่ และ 1ห้ องพักเดี่ยว โดยไม่คำ่ ใช้ จ่ำยเพิม่
13. สภำพกำรจลำจรในช่วงวันเดินทำงตรงกับวันหยุดเทศกำลของเกำหลี หรื อ วันเสำร์ อำทิตย์ รถอำจจะติด อำจทำให้ เวลำในกำรท่องเที่ยวและ ช้
อปปิ ง้ แต่ละสถำนที่น้อยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในกำรบริ หำรเวลำ ซึง่ อำจจะขอควำมร่วมมือจำกผู้เดินทำงในบำงครัง้ ที่
ต้ องเร่งรี บ เพื่อให้ ได้ ทอ่ งเที่ยวตำมโปรแกรม
14. บริ กำรน ้ำดื่มวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน เริ่มในวันที่2ของกำรเดินทำงถึงวันที่5ของกำรเดินทำงรวมจำนวน 4 ขวด
15. กำรบริ กำรของรถบัสนำเทีย่ วเกำหลี ตำมกฎหมำยของประเทศเกำหลี มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็ นผู้บริ หำรเวลำตำมควำมเหมำะสม ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยูก่ บั สภำพกำรจรำจรในวันเดินทำงนันๆเป็
้ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลีย่ นเวลำท่องเที่ยวตำมสถำนที่ในโปรแกรมกำรเดินทำง
16. กำรประกันภัย ที่บริษัทฯได้ ทำไว้ สำหรับควำมคุ้มครองผู้เดินทำง เป็ นกำรกำรประกันอุบตั เิ หตุจำกกำรเดินทำงท่องเที่ยว ตำม พ.ร.บ กำร
ท่องเที่ยว เท่ำนัน้ ไม่ ได้ ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ ได้ ป่วย ท่ำนสำมำรถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริ ษัทฯได้ และทำงบริษัทฯถือว่ำท่ำน
ได้ เข้ ำใจและยอมรับข้ อตกลงแล้ วเมื่อท่ำนชำระเงินค่ำทัวร์
(ท่ำนสำมำรถซื ้อประกันสุขภำพ ในระหว่ำงกำรเดินทำงได้ จำกบริษัท ประกันทัว่ ไป และควรศึกษำเงื่อนไขควำมคุ้มครองให้ ละเอียด)
17. ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สำมำรถคืนค่ำใช้ จำ่ ยต่ำงๆ ได้ เนื่องจำกเป็ นกำรเหมำจ่ำยกับตัวแทนต่ำงๆ ในกรณีที่ผ้ เู ดินทำงไม่ผำ่ นกำรพิจ ำรณำ
ในกำรตรวจคนเข้ ำเมือง-ออกเมือง ไม่วำ่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้ ำเมืองหรื อกรมแรงงำนของทุกประเทศในรำยกำรท่องเทีย่ ว อันเนื่องมำจำกกำร
กระทำที่สอ่ ไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ ำออกเมือง เอกสำรเดินทำงไม่ถกู ต้ อง หรื อ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

