วันแรก
23.00 น.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สาย
การบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการ
ขึ้ นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนาการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330300 จานวน 377 ที่นัง่ จัดที่นัง่ แบบ 3-3-3 มีบริการอาหารร้อนเสิรฟ์ ทั้งขาไปและขากลับ
(น้ าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน หากต้องการซื้ อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จา่ ย)

**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอิน จะปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื่ องออกอย่างน้อย 60 นาที
และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออก 30 นาที

02.20 น. บินลัดฟ้ าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ700 (บริการอาหารบนเครื่ อง)
วันที่สอง ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – วัดชินฮึงซา – อุทยานซอรัคซาน + CABLE CAR
09.40 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2
ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพา
ท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาว
กว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร
กลางวัน
บริการอาหาร (1) เมนู บู ลโกกิ หมูหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ด
เล็กน้อย โดยนาหมูลงในกระทะพร้อมน้ าซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียง
และข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วยจะได้
รสชาติอีกแบบหนึ่ง

จากนั้ นนาท่านเดินทางไป อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี เป็ น
อุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่มีเนื้ อที่ ถึง 354 ตารางกิโลเมตร จัดได้วา่ เป็ นแนวเขาที่สวยงามมาก
ที่สุดแห่งหนึ่ งในเกาหลีซึ่งประกอบด้วย โอซอรัค เนซอรัค และนัมซอรัค เทือกเขาแนวนอกแนว
ใน และแนวใต้ มีหุบเขาที่มีดอกไม้บานสะพรัง่ ทั้งฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้เปลี่ยนสี หุบเขาแห่ง
นี้ จะเปลี่ยนเป็ นสีแดงสีทองทัว่ ทั้งหุบเขา นาท่าน นั ่งกระเช้าไฟฟ้า สู่จุดชมวิวของอุทยาน
แห่งชาติเขาซอรัค ที่ได้ขนชื
ึ้ ่อว่าเป็ นภูเขาสี่ฤดู และสวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี เขาซอรัคตั้งอยูใ่ จ
กลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนื อ มีเทือกเขา ป่ าไม้ หุบเขา
สายน้ า ทะเลสาบ หินรูปร่างต่างๆ ที่สวยงาม ซึ่งเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติ ที่หาดูได้ยากยิ่ง ตาม
รอยตานานที่เล่าขานของจุดกาเนิ ดเพลงอารีรงั ภูเขาซอรัคซานมีความงามเฉพาะตัวตลอดปี

เย็น

แต่ช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะเป็ นช่วงที่งดงามที่สุด นักท่องเที่ยวจะชอบเดินทางกันในช่วงนี้ เพื่อ
ชมความงามของใบไม้สีต่างๆ ประมาณเดือนตุลาคม ทัว่ ทั้งบริเวณใบไม้จะกลายเป็ นสีแดง และ
สี เ หลื อ ง นอกจากนี้ บริ เ วณโดยรอบของอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ซ อรั ค ซาน ยัง มี วั ด ชิ น ฮึ ง ซา
(SINHEUNGSA TEMPLE) วัดเก่าแก่สร้างในสมัย อาณาจักรชิลล่าอายุกว่า 1,000 ปี ท่าน
สามารถนมัส การกราบไหว้พ ระพุ ท ธรู ป สัม ฤทธิ์ ป างสมาธิ ข นาดใหญ่ ที่ ป ระดิ ษ ฐานเป็ น
สัญลักษณ์ของอุทยาน ก่อนจะผ่านสะพานชาระล้างจิตใจเข้าสู่เขตวัดเพื่อไหว้พระขอพร
บริการอาหาร (2) เมนู เมนู ชาบู ชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้ นเมืองของเกาหลี
ตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ

พักที่

I - PARK HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

โรงเรียนสอนทากิมจิ + ชุดประจาชาติฮนั บก – สวนสนุก EVERAND – ฮอตเกนามู
COSMETIC OUTLET - N SEOUL TOWER
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)
จากนั้นท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทากิมจิ เพื่อให้ท่านเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการทากิมจิ ของชาว
เกาหลี กิมจิเป็ นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการ
หมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทัว่ ไปจะเป็ นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบ
ทุกมื้ อ และยังนาไปปรุ งเป็ นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปั จจุบันกิมจิมีมากกว่า 187
ชนิ ด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด เปรี้ ยว และมีกลิ่นฉุ น ท่านยังสามารถลองสวมใส่ ชุดฮันบก ซึ่ง
เป็ นชุดประจาชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) ซึ่งถูกขนาน
นามว่า ดิสนี ยแ์ ลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุ กกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุง
เป็ นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นัง่ กระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟารี ชมไลเกอร์ ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่ าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิ ยาย และสนุ กกับเครื่อง
เล่นนานาชนิ ด อาทิเช่น รถไฟเหาะตีลงั กา (Rolling X-Train), เฮอร์ริเคน (Double Rock
Spin), เรือเหาะไวกิ้ ง (Columbus Adventure) และที่พลาดไม่ได้!! รถไฟเหาะรางไม้ (TEXPRESS) ซึ่งเป็ นไฮไลค์ของสวนสนุ กแห่งนี้ ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชม
แบบไม่จากัดจานวนรอบ นอกจากนี้ ชมสวนดอกไม้ที่กาลังบานสะพรัง่ อวดสีสนั ที่ สวนดอกไม้สี่

เช้า

ฤดู (Four Season Garden) ซึ่ งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่
หลากหลายตลอดทั้งปี ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศ ด้วยสีสนั ที่สดของดอกไม้แต่ละชนิ ดจึงได้รบั
ความนิ ยมจากนักท่องเที่ยวที่มาสวนสนุ กจึงไม่พลาดที่จะเข้ามาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสด
ชื่นกลับไปเป็ นที่ระลึก รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิ เช่น ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ
ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน จะเป็ นสวนดอกทิวลิป (Tulip Festival) และดอกกุหลาบ
ในช่วงฤดูรอ้ นประมาณเดือนมิถุนายน - สิงหาคม จะเป็ นสวนดอกลิลลี่หลากสีสนั ยังไม่หมด
แค่น้ัน ในช่วงเดือนนี้ จะมีเทศกาลคลายร้อนไปกับสายน้ า (Summer Splash) ส่วนในฤดูใบไม้
ร่วงประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน จะเป็ นสวนดอกเบญจมาศ พร้อมกับมีจดั ตกแต่งสวน
สนุ กให้เข้ากับเทศกาลฮัลโลวีน (Happy Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุ ก
และมี เจ้าหน้าที่ แ ต่งตัว เป็ นผี มาเดิ นแกล้งนั ก ท่ องเที่ ยวด้วย ในช่วงฤดูหนาวประมาณเดื อ น
พฤศจิกายน - ธันวาคม มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และต้อนรับเทศกาลปี ใหม่
(Romantic illumination) และในช่วงเดือนมกราคมมีนาคมจะเป็ นเทศกาลหิมะ (Snow
Festival) มี Snow Slate ให้เลื่อนไถลลงมา ซึ่งเป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมาก ทุกเทศกาลจะตกแต่ง
ด้วย แสง สี เสียง สุดอลังการ พร้อมทั้งมีขบวนพาเหรดที่มาสร้างความบันเทิงให้กบั เด็กๆ เช่น
White Christmas Parade, Moonlight Parade เป็ นต้น

กลางวัน

บริก ารอาหาร (4) เมนู บุ ฟ เฟต์บาร์บี คิ ว ปิ้ งย่ า งสไตล์ เ กาหลี เนื้ อหมู เนื้ อไก่ เนื้ อวั ว
ปลาหมึก กุง้ อาหารเกาหลี เติมไม่อ้นั

เย็น

พักที่

จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ ฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริญเติบโตในป่ าลึกบน
ภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนื อน้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
นามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลายจากการ
ดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งร้านเครื่องสาอางยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทยให้
ท่านได้เลือกซื้ อกลับไปฝากเป็ นของที่ ระลึก อาทิเช่น ROJUKISS ซึ่งราคาถูกกว่าที่ เมืองไทย
เกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มีขายในไทย
จากนั้ นนาท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) หรือ ‘นั มซันทาวเวอร์’
(NAMSAN TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานั มซานใจกลางกรุ งโซล
ที่นี่ยงั คงได้รบั ความนิ ยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยวและคู่รกั
ชาวเกาหลี ไม่ว่าจะเป็ นช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะ
ฤดูกาลไหนๆ ถือว่าเป็ นจุดท่องเที่ยวไฮไลท์สาคัญของกรุงโซล
ที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอิน เพราะเป็ นจุดชมวิว
ที่มองเห็นวิวทัว่ ทั้งกรุงโซล และบริ เวณรอบๆแบบพาโนราม่า
ซึ่งเป็ นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่ งที่เรียกได้ว่า คู่รกั
ทุ กคู่...ไม่ควรพลาด อี กหนึ่ งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่ สวยที่ สุดใน
เอเชีย มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และ
มีความสูง 479 เมตรจากพื้ นดิน คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็ นคู่รัก จุดไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้
เลยเมื่อมาเที่ยวคือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่า...คู่รกั ที่มา
คล้องกุ ญแจที่ นี่จะมี ความรักที่ ยืนยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวร์น้ ี ไม่ รวมกุญแจและค่าขึ้น
ลิฟท์**
บริการอาหาร (5) เมนู บุฟเฟ่ ต์ SEA FOOD สาหรับท่านที่ชื่นชอบอาหารทะเลเป็ นพิเศษ
ให้ท่านได้เลือกสรรอาหารทะเลที่สดๆใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปูยกั ษ์

HOTEL RIVER PARK / THE M หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่
เช้า

น้ ามันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – ถนนยออีโด - พระราชวังชางด็อกกุง
พลอยอะเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM - DUTY FREE – ตลาดเมียงดง – รร.โซล
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)
จากนั้ นพาท่ านรูจ้ กั และเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุ นไพร โสมถูก
นามาใช้เพื่อสุขภาพเป็ นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตารายาแผนโบราณ
จีน ระบุ ว่า โสมเป็ นสมุ นไพรที่ ช่ว ยเสริ ม ความแข็ง แรงให้แ ก่ ร ะบบย่อ ย
อาหารและปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบเพิ่มพละกาลัง โดยส่วนรวมมีสรรพคุณ
ทางการแพทย์ในด้า นช่ว ยบารุ งหัวใจ ป้ องกันโรคหัว ใจขาดเลื อ ด เสริ ม
สมรรถภาพทางเพศ ลดและป้ องกัน มะเร็ ง ซึ่ ง โสมเกาหลี อ าจจะได้จ ด
ทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ ผลิตภัณฑ์โสมเป็ นสิ่งที่
ขาดไม่ได้สาหรับผูท้ ี่คานึ งถึงสุขภาพในปั จจุบนั
จากนั้ นนาท่านเยี่ยมชม RED PINE ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ ามันสน มีสรรพคุณช่วยบารุ ง
ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย
จากนั้นนาท่านผ่านชม ความงามของดอก ซากุระ ณ ถนนยออีโด ซึ่งกาลังบานอยู่ทวั ่ เกาหลี
ไม่ตอ้ งไปถึ งญี่ปุ่นก็ได้ก็สามารถชมซากุ ระได้ เพราะไม่ว่าจะเดินทางไปที่ ไหน สองข้างทางจะ
เต็มไปด้วยงามของดอกซากุ ระสีชมพูอ่อนละลานตา ให้ท่านได้หยิบกล้องขึ้ นมาถ่ายภาพดอก
ซากุระเก็บไว้เป็ นที่ระลึก อีกทั้งได้เห็นภาพของคนเกาหลีออกมาปิ คนิ คตามสวนสาธารณะ ทั้ง
ที่มาเป็ นเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆ คู่รกั และครอบครัว ชวนกันมาพักผ่อนทาอาหารมานัง่ ทานไปคุยไป
ดู ด อกซากุ ร ะไปด้ว ย (ดอกซากุ ร ะจะเริ่ ม บานประมาณช่ ว งเดื อ นเมษายน ตั้ง แต่ ก รุ ๊ป
ประมาณวันที่ 08 – 15 เมษายน 2561 หรือในช่วงที่ดอกซากุระบาน หลังจากประมาณ
วันที่ 15 เมษายน จะไม่มีโปรแกรมไปดูซากุระ) หมายเหตุ **ทั้งนี้ การบานของดอกซากุระ
ขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศ หากดอกซากุระไม่บาน ทางบริษัทขออนุ ญาตไม่นาท่านไป และไม่มีการ
หักคืนค่าใช้จา่ ยใดๆทั้งสิ้ น**
จากนั้ นนาท่านเยี่ยมชม โรงงานเจียระไนพลอยอะเมทิส ซึ่ งเกาหลีใต้น้ั นเป็ นดิ นแดนแห่ง
พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค มีต้งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ หเ์ ย้า
ยวนใจ พลอยนี้ จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ

จาจากนั้นนาท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM
ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ ภาพวาด
ลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้สนุ กสนานกับการ
ถ่ายรูปแอ็คชัน่ ทาท่าต่างๆ ที่เกิดจากความคิด
สร้า งสรรค์ และจิ น ตนาการของการสร้า งภาพ
โดยใช้เทคนิ คพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎี
ทางวิทยาศาสตร์ และการซ้อนภาพโดยกระตุน้ ความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติ เหมือนจริงโดย
ให้ผูช้ มเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่ ง
เหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอัน
ไหนภาพวาดและของจริง และ ICE MUSEUM เป็ นโซนน้ าแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อุณหภูมิขา้ งใน
ประมาณ -4 องศา

กลางวัน

จากนั้นนาท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังลาดับที่
สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง ในปี ค.ศ. 1405 และมีความสาคัญ เป็ นที่พานั ก
ของพระมหากษั ตริ ยถ์ ึ ง 9 พระองค์ในสมัย
ราชวงศ์โชซอน (JOSEON) ที่ นี่ได้รับการขึ้ น
ทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็ น มรดกโลกทาง
วัฒนธรรม ในปี 1997 ซึ่งยังคงสภาพสมบูรณ์
ที่สุดใน 5 พระราชวังสาคัญที่ ยงั คงอนุ รักษ์ไว้
ประกอบไปด้ว ย เขตพระราชฐานชั้ น นอก
พระราชฐาน ชั้นใน และสวนด้านหลัง สาหรับ
เป็ นที่ พักผ่ อนของพระมหากษั ตริ ย ์ ซึ่ งมี ตน้ ไม้
ขนาดยักษ์ที่มีอายุกว่า 300 ปี รวมไปถึงบ่อน้ า และศาลาริมน้ า ปั จจุบนั ยังคงเหลือความงดงาม
บางส่วนของพระราชวัง ได้แก่ พระตาหนั ก INJEONGJEON, พระตาหนั ก DAEJOJEON, พระ
ตาหนัก SEONJEONGJEON, และพระตาหนัก NAKSEONJAE สวนลับ หรือสวนต้องห้าม หรือฮู
วอน (HOWON) ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของพระราชวังที่ถูกสร้างขึ้ นในสมัยกษัตริย์ TAEJONG
เพื่ อ เป็ นสถานที่ พัก ผ่ อ นส าหรับ พระราชวงศ์ เดิ ม สวนแห่ ง นี้ มี ชื่ อ ว่ า ‘BUKWON’
หรื อ
‘GEUMWON’ แต่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็ น ‘BIWON’ ในรัชสมัยของกษัตริย ์ KOJONG สวนแห่งนี้ ถูกดู แล
และบารุงรักษาไว้เป็ นอย่างดี และดูสวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
บริการอาหาร (7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็ นอาหารบารุงสุขภาพ ไก่ขนาดกาลังเหมาะ ยัดไส้
ด้วยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบารุงร่างกาย เสิรฟ์ ในหม้อดินร้อนๆ

เย็น

จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ที่ DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนม
มากมาย อาทิเช่น นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องสาอาง, กระเป๋า, กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์
เนมอื่นๆ อีกมากมาย
จากนั้ นนาท่านช้อปปิ้ งที่ ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หนึ่ งในสถานที่ยอดฮิ ตของ
นั กท่องเที่ ยว และนั กช้อปตัวยง เต็มไปด้วยร้านค้า ต่างๆ และร้านอาหารมากมายนั บไม่ถว้ น
ภายในตลาดเมียงดงนี้ จะมีเสื้ อผ้า กางเกง รองเท้า น้ าหอม เครื่องสาอางค์ ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง
และโลคอลแบรนด์ ซีดีเพลง รูปดารา หรืออะไรที่วยั รุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดแห่ง
นี้ ได้ รวมถึงบรรดาร้านเครื่องสาอางค์ที่คุน้ หูคนไทย เช่น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE
SHOP ซึ่งร้านค้าเหล่านี้ หาได้ไม่ยากในตลาดเมียงดง ที่สาคัญราคาเครื่องสาอางค์จะถูกกว่า
ประเทศไทยมากประมาณ 2 ถึง 3 เท่า แถมบางรุ่นยังไม่วางขายในประเทศไทยอีกด้วย พลาด
ไม่ได้สาหรับนักชิมทั้งหลาย เพราะในตลาดเมียงดงจะมีไอติมโคนเจ้าดังอยู่ ซึ่งมีขนาดสูงถึง 2
ฟุต !!!
อิสระอาหารเย็น 1 มื้ อ ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารมือเย็นตามอัธยาศัย

พักที่

HOTEL RIVER PARK / THE M หรือระดับเดียวกัน

วันที่หา้
เช้า

ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
บริการอาหาร (8) เมนูอูดง้
จากนั้ นนาท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้ อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้ อ 5
แถม 1) ภายในซุปเปอร์มาร์เก็ตมีท้งั สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโกแลต
รวมถึ งผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม
ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม เป็ นต้น อีกทั้งยังมีหมอนเพื่อสุขภาพ กิมจิ เปเปโร่ (ป๊ อกกี้
เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) และนมกล้วย

11.35 น.
15.10 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย เที่ยวบินที่ XJ701 (บริการอาหารบนเครือ่ ง)
ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ


***หมายเหตุ***
ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทั้งนีข้ นึ้ อยู่ตามความเหมาะสม
**กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั **
**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง**

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้ องยกเลิก 45 วันก่ อนการเดินทางเท่ านัน้ ไม่ เช่ นนัน้ ทางบริษัทจะไม่
คืนมัดจาไม่ ว่าด้ วยกรณีใดๆทัง้ สิน้ เพราะว่ าทางบริษัทได้ ทาการจ่ ายค่ าตั๋วไปให้ กับการสายการบิน
เรี ยบร้ อยแล้ ว โปรดอ่ านข้ อความให้ ถ่ ถี ้ วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั ง้ เพื่อประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง

กาหนดการเดินทาง
มีนาคม – เมษายน 2561
15 – 19 มีนาคม 2561
16 – 20 มีนาคม 2561
17 – 21 มีนาคม 2561
18 – 22 มีนาคม 2561
19 – 23 มีนาคม 2561
20 – 24 มีนาคม 2561
21 – 25 มีนาคม 2561
22 – 26 มีนาคม 2561
23 – 27 มีนาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
18,999

จอย
แลนด์
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

24 – 28 มีนาคม 2561
25 – 29 มีนาคม 2561
26 – 30 มีนาคม 2561
27 – 31 มีนาคม 2561
28 มีนาคม – 01 เมษายน 2561
29 มีนาคม – 02 เมษายน 2561
30 มีนาคม – 03 เมษายน 2561
31 มีนาคม – 04 เมษายน 2561
01 – 05 เมษายน 2561
02 – 06 เมษายน 2561
03 – 07 เมษายน 2561
04 – 08 เมษายน 2561
05 – 09 เมษายน 2561
06 – 10 เมษายน 2561
07 – 11 เมษายน 2561
08 – 12 เมษายน 2561
11 – 15 เมษายน 2561
12 – 16 เมษายน 2561
13 – 17 เมษายน 2561
14 – 18 เมษายน 2561
15 – 19 เมษายน 2561
16 – 20 เมษายน 2561
17 – 21 เมษายน 2561
18 – 22 เมษายน 2561
19 – 23 เมษายน 2561
20 – 24 เมษายน 2561
21 – 25 เมษายน 2561
22 – 26 เมษายน 2561
23 – 27 เมษายน 2561
24 – 28 เมษายน 2561
25 – 29 เมษายน 2561

17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
19,999
19,999
19,999
19,999
19,999
21,999
21,999
21,999
21,999
22,999
27,999
29,999
29,999
29,999
22,999
22,999
22,999
19,999
19,999
19,999
18,999
18,999
18,999
18,999
19,999

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

**เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น***

** ทางบริษทั ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน
หรือท่านละ 1,050 บาท/ทริป/ท่าน**
**หมายเหตุ**
1. รับเฉพาะผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ ที่จ่ายให้ กบั ผู้จดั เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผู้จดั ได้ ชาระ
ให้ กับสายการบินและสถานที่ ต่างๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนันหากท่
้
านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้
บริ การตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรื อได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทังค่
้ าตัว๋ เครื่ องบินให้ แก่ท่าน ***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานีเ้ ฉพาะนักท่ องเที่ยวชาวไทยเท่ านัน้ ถ้ าหากเป็ นชาวต่ างชาติ จะต้ องเพิ่มจากราคา
ค่ าทัวร์ ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดั กรุ๊ปเหมาที่เป็ น เด็กนักเรี ยน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่ องสาอางค์ หมอ
พยาบาล ชาวต่างชาติ หรื อกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน จะต้ องสอบถามราคาใหม่ทกุ ครัง้ **
2. หากมีเพื่ อนหรื อญาติของท่านต้ องการร่ วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ ยวในประเทศเกาหลี หรื อปั ญหาต่างๆ
ตลอดจนข้ อแนะนากรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนาไป
ยังประเทศนันๆ
้ หรื อนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนันว่
้ าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงขันประหารชี
้
วิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรื อสิ่งของใดใด
3. โรงแรมที่พกั ที่ประเทศเกาหลีใต้ อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึง ผลประโยชน์
ลูกค้ าเป็ นหลัก
4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรู ป และช่วยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุ ดท้ายช่างภาพจะ
นาภาพถ่ายมาจาหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้ แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ เพราะทางบริ ษทั
ทัวร์ ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ ซ้ื อแต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
5. ทัวร์ ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้ าลุกค้ าต้ องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้ านช้ อปปิ ง้ เช่น น ้ามันสน / ร้ านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริ ษัทจะคิดค่าดาเนินการในการแยก
ท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อ
ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้
- พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
- ตั ๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้
- สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด
บัตรเครดิต เป็ นต้น)
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์
จัดเตรียมให้
- กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้

ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA X
ในกรณีที่ลูกค้ าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แล้ วไม่ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศ
เกาหลีใต้ ทาให้ ลกู ค้ าต้ องถูกส่งตัวกลับเข้ าประเทศไทย จึงมีคา่ ใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นในการเปลี่ยนตัว๋ ขากลับรวมถึงค่าบริ การอื่นๆ
ที่เกิดขึ ้นด้ วย ฉะนัน้ ลูกค้ าต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นที่ประเทศเกาหลีเรี ยกเก็บ ทางผู้จดั และทางสายการบินจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นทุกกรณี ลูกค้ าอาจจะต้ องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรี ยกเก็บ หรื อลูกค้ าต้ องรอกลับ
ประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นงั่ ว่างหรื อตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่ อ งบิน ทังนี
้ ้แล้ วแต่ ทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง
ของประเทศเกาหลีและสายการบินทางผู้จดั ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้
อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์ เน็ต
, ค่าซักรี ด , มินิบาร์ ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้
บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 30,000 วอน/ทริ ป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว
เอกสารประกอบในการยืน่ วีซ่า
1) พาสปอร์ต
2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว
3) ใบสาคัญถิ่นที่อยู่
4) สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)
6) รู ปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รู ป
(สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่ องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่ อท่ าน เพื่อสารองที่นั่ง ภายใน 3 วันหลังจาก
การจอง
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริ การส่ วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี นกั ท่องเที่ยว
หรื อเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงิ นไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี
ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิ์ การเดินทางในทัวร์ น้ นั ๆ

3. กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชาระครบเต็มจานวนเลย
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อแจ้ งยกเลิก
การจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
 กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษัทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อทาเรื่ อ งขอรับเงิน
ค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่ าบริการดังนี้
2.1 ต้ องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่ น้อยกว่า 45 วันเท่านั้น คืนเงินค่ าบริการร้ อยละ 100 ของค่ าบริการทีช่ าระแล้ว
2.2 หากยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทุกกรณี
1. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับสาย
การบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมด
2. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอืน่ ๆ
1. ทัวร์ น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์ น้ ีเป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อถูก
ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางสาหรับประเทศที่มีวซี ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป

4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุล คานาหน้าชื่ อ เลขที่หนังสื อ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทาง
บริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษ ทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพื่ อให้ส อดคล้องกับ สถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดิ นทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่ วน
ใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ ยวที่ มิได้เกิ ดจาก
ความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรื อ
เสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่า
ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
ข้ อแนะนาก่อนการเดินทาง
 กรุ ณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้ นไม่เกิ น 1,000 มิลลิ ลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุ ดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมี ขนาดบรรจุ ภณ
ั ฑ์มากกว่าที่ กาหนด
จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
 สิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่ น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์ กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ , เนื้ อสัตว์
, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

