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ชมความงามของเขาซอรัคซาน
เก็บภาพประทับใจที่อุโมงค์ซากุระ ณ ถนนคังนึง
สนุกสนานกับสวนสนุก LOTTE WORLD
เยือนพระราชวังซั งด็อก หนึ่งในห้าพระราชวังที่สาํ คัญที่สดุ ของเกาหลี
ช้อปปิ้ งตลาดเมียงดง ตลาดที่ดังที่สดุ ของเกาหลี

กําหนดการเดิ นทาง
เมษายน 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ (สนามบิ นดอนเมือง) – เกาหลีใต้(สนามบิ นอิ นชอน)
23.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์ เตอร์ 4 สายการบิน AIR
ASIA X เจ้าหน้ าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่ อนขึ้นเครื่อง (หัวหน้ า
ทัวร์แนะนํ าการเดินทาง) สายการบิน AIRASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นัง่
จัดที่นัง่ แบบ 3-3-3 (นํ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่ าน ทัง้ ขาไปและขากลับหากต้ องการซื้ อนํ้ าหนัก
เพิ่ ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
วันที่สอง
02.40 น.

อิ นชอน – อุทยานแห่งชาติ ซอรัคซาน
บินลัดฟ้ าสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ด้วยเทีย่ วบิน XJ700
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เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ อินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศ
ไทย 2 ชัวโมง
่ กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่ เพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนู โอซัมพลุโกกิ
หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถ
โค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติท่ี
ยาวกว่า4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร จากนัน้ เดิ นทางสู่ วนอุทยานแห่ งชาติ ซอรัคซาน
ชมความงามของเขาซอรัคซานความงดงามของวนอุทยานแห่งชาติท่ี ได้ขน้ึ ชื่อว่าเป็ นภูเขาสีฤ่ ดูสมญา
นามสวิสเซอร์แ ลนด์แห่ งเกาหลีเขาซอรัค หรือภูเขาหิมะตัง้ อยู่ใจกลางภูเขาแทบซึ่งทอดยาวไปถึง
เขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขา ป่ าไม้ หุบเขา สายนํ้ า ทะเลสาบ หิน รูปร่างต่าง ๆ ที่
สวยงามซึง่ เกิดขึน้ เองตามธรรมชาติทห่ี าดูได้ยากยิง่ ให้ท่านถ่ายรูปคู่
กับอนุ สาวรีย์หมีเสี้ยวพระจันทร์ นมัสการพระพุ ทธรูปปรางสมาธิ
องค์ใหญ่ตงั ้ อยู่กลางแจ้ง และเดินข้ามสะพานไปยัง วัดชิ นฮันซา วัด
เก่าแก่กว่าพันปี สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า ภายในวิหารของวัดยัง
เก็บรักษาพระพุทธรูป ภาพวาดเกี่ยวกับศาสนาพุทธ และระฆังอัน
เก่าแก่อายุ กว่า 1,400 ปี
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2) เมนูแฮมุลทัง ซีฟ้ ูดหม้อไฟสไตล์เกาหลี
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว
อุโมงค์ซากุระถนนคังนึ ง – บ้านชิ นซาอิ มดัง – ร้านเครื่องสําอางค์ – สวนสนุก LOTTE WORLD
– LOTTE SEOUL SKY – Seoullo7017
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) นํ าท่านเที่ยวชม อุโมงค์ซากุระ ณ ถนนคังนึ ง
สถานที่ ท่องเที่ ยวใหม่ ถนนทีเ่ ต็มไปด้วยต้นพดก๊ด หรือต้นซากุระ เรียงรายยาวตลอดทัง้ สาย จนทํา
ให้ถนนเส้นนี้กลายเป็ นสีชมพูบานสะพรัง่ ให้ท่านได้ช่นื ชม และเก็บภาพประทับใจในบรรยากาศสุด
แสนโรแมนติก ซึ่งความพิเศษนี้ มแี ค่ ปีล ะครัง้ เท่ านั น้ จากนั น้ นํ าท่ านเยี่ยมชม บ้ านชิ น ซาอิ ม ดัง
ผูห้ ญิงทีเ่ ป็ นแบบอย่างของสตรีผเู้ ป็ นแม่ และภรรยาทีด่ ี ดูแลบ้าน ดูแลครอบครัว และอบรมสังสอนลู
่
ก
จนประสบความสําเร็จ ซาอิมดังเป็ นแม่ผูม้ คี วามรู้ เธออ่านออกเขียนได้ เป็ นจิตรกร เป็ นกวี ภาพวาด
ของเธอถ่ ายทอดสีสนั ของธรรมชาติ ในรูปแบบภาพวาดต้นไม้และแมลง มีเอกลักษณ์ และแฝงด้วย
แบบอย่างของวิถีขงจือ้ ซึ่งเธอก็ได้ส่งต่อความสามารถนี้ให้ลูกๆ ของเธอด้วย ซาอิมดังถูกเลือกให้
ปรากฏบนธนบัตรเกาหลีใต้ เพื่อสื่อให้เห็นถึงการยอมรับความสามารถและความเท่าเทียมของสตรียุค
ใหม่ในเกาหลีปัจจุบนั และเป็ นผู้หญิงคนแรกและคนเดียวทีป่ รากฏบนธนบัตรใบละ 50,000 วอน ซึ่ง
เป็ นธนบัตรมูลค่าสูงสุดทีใ่ ช้จ่ายในชีวติ ประจําของเกาหลีใต้ และเธอยังเป็ นทีร่ จู้ กั ในฐานะ "ภรรยาที่ด ี
และแม่ผเู้ ฉลียวฉลาด" เป็ นแม่ของนักปราชญ์ขงจือ้ คนสําคัญสมัยโชซอน "ยูล-กก" ซึง่ ลูกชายของเธอ
เป็ นทัง้ อาจารย์ขงจื้อ เป็ นนักปราชญ์ และเสนาบดีของประเทศ และได้ปรากฏบนธนบัต รฉบับละ
5,000 วอนของเกาหลีเช่นเดียวกัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพลู โกกิ (หมูผดั กระทะ)
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จากนั ้น ให้ ท่ า นชมและเลือ กซื้อ เครื่อ งสํ า อางและเวชสํ า อางแบรนด์ ช ัน้ นํ า ของเกาหลี ที่ ศู น ย์
เครื่อ งสําอางค์ Cosmetic Center ยี่ห้อคุ ณ ภาพ ที่ผู้ห ญิง ชาวเกาหลี ทัง้ สาวทัง้ ไม่ส าวแล้ว ให้
ความสํ า คัญ กั บ เรื่อ งผิ ว หน้ า ค่ อ นข้า งมากโดยเฉพาะในกลุ่ ม บํ า รุ ง ผิ ว พื้ น ฐาน Skin Care และ
เครื่องสําอางผสมสมุนไพร จากนัน้ เดินทางไปสนุ กสนานต่ อกับสวนสนุ กที่ข้นึ ชื่อของเกาหลี สวน
สนุก LOTTE WORLD ทีไ่ ด้รบั ความนิยม ไม่แพ้กนั สวนสนุ ก LOTTE WORLD เป็ นสวนสนุ กในร่ม
ที่ใหญ่ ท่สี ุดและมีช่อื เสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลี และถือได้ว่าเป็ นสวนสนุ กในร่มที่มชี ่อื เสียงที่สุด
แห่งหนึ่งของโลก สวนสนุ ก LOTTE WORLD จะมีโซนสวนสนุ กกลางแจ้ง ที่สร้างเป็ นเกาะอยู่กลาง
ทะเลสาบ ภายในรายล้อ มไปด้ว ยห้างสรรพสิน ค้า ช้อ ปปิ้ ง มอลล์ ซุ ป เปอร์ม าร์เก็ต และอื่น ๆอีก
มากมาย พาทุกท่านตื่นตาตื่นใจกับ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ท่ี LOTTE SEOUL
SKY เป็ นตึกทีส่ ูงทีส่ ุดในกรุงโซล มีทงั ้ หมด 123 ชัน้ ความสูงอยูท่ ่ี 554.5 เมตร ซึง่ ตอนนี้ตกึ SEOUL
SKY ติดอันดับที่ 5 เป็ นตึกระฟ้ าทีส่ งู ทีส่ ุดในโลก ภายด้านในของตึก SEOUL SKY แห่งนี้ เรียกได้ว่า
เป็ นศูนย์รวมทุกสิง่ ทุกอย่าง อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์การค้าแหล่งช็อปปิ้ งแบบครบครันและทันสมัยสุดๆ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5) เมนูบาร์บคี วิ บุฟเฟ่ ต์
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว
ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ร้านนํ้ามันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อก –
DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)....นํ าท่านรูจ้ กั และเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือ
ราชาแห่ ง มวลสมุ น ไพร โสมถู ก นํ ามาใช้เพื่อ สุ ข ภาพเป็ น เวลานานกว่ า 2,000 ปี ในตํ ารายาแผน
โบราณจีนระบุว่า โสมเป็ นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร และปอดช่วยทํา
ให้จติ ใจสงบ และเพิม่ พละกําลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบํารุงหัวใจป้ องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและป้ องกันมะเร็งและเร็วๆนี้โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียน
มรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็ นสิง่ ทีข่ าดไม่ได้สําหรับผูท้ ค่ี ํานึงถึงสุขภาพใน
ปั จจุบนั นํ าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู เป็ นสมุนไพร ชาวเกาหลีรุ่น
ใหม่นิยมนํ ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทําลายจาการ
ดื่มแอลกอฮอล์ นํ าท่านเดินทางไปดูสุขภาพต่อกับ นํ้ามันสนเข็มแดง ผลิตภัณฑ์ทส่ี กัดจากนํ้ ามันสน
ทีม่ สี รรพคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมันช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนูจมิ ทัค (ไก่พะโล้)
หลังอาหารนํ าท่านชม พระราชวังชังด็อก เป็ นหนึ่งในห้าพระราชวังที่
สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของเกาหลี ด้ ว ยเหตุ ท่ี พ ระราชวัง แห่ ง นี้ ต ั ง้ อยู่ ท างทิ ศ
ตะวัน ออกของพระราชวัง คย็อ งบก ผู้ค นจึง เรีย กพระราชวัง แห่ ง นี้ ว่ า
พระราชวังตะวันออก พระราชวังแห่งนี้ยงั ได้ข้นึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลก
จากองค์ก ารยูเนสโก ในการประชุ ม คณะกรรมการมรดกโลกอีก ด้ว ย
จากนัน้ ให้ท่านได้เพลิด เพลินกับการช้อปปิ้ ง ณ ห้างปลอดภาษีท่ี DUTY FREE ท่ านได้เลือกซื้อ
สินค้าแบรนด์เนม นํ าเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทัง้ สินค้าแบรนด์เกาหลียอด
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นิยมของชาวเกาหลีหลังจากที่ทุกท่านได้โดนแดด โดนลม โดนฝุ่ นละอองมามากพอแล้ว จากนัน้ นํ า
ท่านช้อปปิ้ งตลาดดังทีส่ ุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบ
ว่าแฟชันของเกาหลี
่
เป็ นอย่างไรก้าวลํ้านํ าสมัยเพียงใดท่ านจะต้องมาที่เมียงดงแห่ งนี้พ บกับสินค้า
วัย รุ่ น อาทิ เ สื้อ ผ้ า บุ รุ ษ -สตรีเ ครื่อ งสํ า อางดัง ๆอาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE
SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายให้ท่านได้เลือกซือ้ ซึ่งราคาถูกกว่าทีเ่ มืองไทย
2-3 เท่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8) เมนูบุฟเฟต์ต๊อกป๊ อกกี
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว
ร้านละลายเงิ นวอน – สนามบินอิ นชอน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (9)...นํ าท่านเดินทางไป ร้านละลายเงิ นวอน ซึง่ มีสนิ ค้าต่างๆ
มากมายให้เลือกซือ้ หาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมีก่ ง่ึ สําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ ว ลูกอม ผลไม้
ตามฤดูกาลและของทีร่ ะลึกต่างๆ
นําท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบินที่ XJ701
ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
***************************************

หมายเหตุ
จํานวนผูเ้ ดิ นทาง ขันตํ
้ า่ ผู้ใหญ่ 25 ท่าน ขึน้ ไป

• เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ ของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสําคัญ
• หนังสือเดิ นทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจดุ ประสงค์เดิ นทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
• ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ นหากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณี ที่

ท่านถูกปฏิ เสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้ าที่ กรมแรงงานทัง้ จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อ
ความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ

• ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ

ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดิ นทางแล้ว

• ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิ ดอุบตั ิ เหตุที่เกิ ดจากความประมาทของตัว

นักท่องเที่ยวเอง

• ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิ เศษ กรณี ที่ท่านไม่เดิ นทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงิ นได้ เมื่อท่านตกลงชําระเงิ นไม่ว่า

ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่ อท่าน) เมษายน 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่

4-8 เมษายน 2561
11-15, 13-17 เมษายน 2561
12-16 เมษายน 2561

21,900
25,555
26,666

เด็กอายุ 2 -11 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2
ท่านเสริมเตียง
21,900
25,555
26,666

เด็กอายุ2-11ปี
พักกับผูใ้ หญ่2คน
ไม่เสริ มเตียง
21,900
25,555
26,666

พักเดี่ยว
เพิ่ ม
5,000
5,000
5,000

***ค่าบริ การข้างต้ น ยังไม่รวมค่าธรรมเนี ยม ค่าทิ ป คนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่ น***
**ทางบริ ษทั ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนี ยมค่าทิ ปที่สนามบิ นท่านละ 1,500 บาท /ทริ ป/ท่าน**
อัตราค่าบริ การรวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับตามเส้นทางทีร่ ะบุในรายการชัน้ ทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะกรณีอยูต่ ่อต้องเสีย
ค่าเปลีย่ นแปลงตั ๋ว
2.
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ
3.
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆตามรายการ
4.
ค่าทีพ่ กั ตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ ะบุหรือเทียบเท่า
5.
ค่ารถรับ-ส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
6.
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
7.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ20 กก.
8.
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ ํานาญเส้นทางนํ าท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
9.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครือ่ งดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เอง
ต่างหาก)
2.
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิน่ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทัง้ ทริป บริษทั ขอเก็บทีส่ นามบินดอนเมืองก่อน
ออกเดินทาง
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
4.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
5.
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3)ใบสําคัญ
ถิน่ ทีอ่ ยู่ 4)สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษทั ฯจะ
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เป็ นผูด้ าํ เนินการยืน่ วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือ
เดินทางต้องทําเรือ่ งแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนเดินทาง 35 วัน เพื่อดําเนินการออกบัตรโดยสารเครือ่ งบิน
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
กรณีทท่ี ่านมีการเปลีย่ นแปลงใดๆต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯทราบล่วงหน้า30วันและถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ อาทิค่า
เปลีย่ นชื่อทางบริษทั ฯจะเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ ตามจํานวนเงินทีเ่ กิดขึน้ จริง
3.
ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ไม่อาจ
เรียกร้องเงินหรือบริการบางส่วนทีข่ าดไปได้
4.
ในกรณีผเู้ ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมืองทัง้ ประเทศไทยและเกาหลีอนั
เนื่องมาจากการกระทําทีส่ อ่ ไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนีเข้าออกเมืองเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการ
ถูกปฎิเสธในกรณีอ่นื ๆทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่คนื ค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะทัง้ หมดหรือบางส่วน
5.
ถ้าสถานทีท่ ่องเทีย่ วปิ ดไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษทั ฯจะจัดสถานท่องเทีย่ วอื่นทดแทนให้ตามความ
เหมาะสมโดยไม่มคี ่าชดเชยใดๆจากทางบริษทั ฯ
6.
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วอันเนื่องจากเหตุสุดวิสยั เพื่อความเหมาะสมของหมู่
คณะทัง้ นี้จะถือเอาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
7.
หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
8.
ในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุในรายการบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
**หมายเหตุ**
1.
รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว ค่าทัวร์ทจ่ี า่ ยให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจ้ ดั
ได้ชําระให้กบั สายการบินและสถานทีต่ ่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้ หากท่านไม่ได้ร่วม
เดิน ทางหรือ ใช้บ ริก ารตามรายการไม่ ด้ว ยสาเหตุ ใดหรือ ได้รบั การปฏิเสธการเข้าหรือ ออกนอกเมือ งจาก
ประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิ ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัง้
ค่าตั ๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน***และทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหาก
เป็ นชาวต่ างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100USD** **กรณีต ัดกรุ๊ปเหมาที่เป็ น เด็กนัก เรียน
นักศึกษา ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค์ หมอ พยาบาล หรือชาวต่ างชาติ จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุก
ครัง้ **
2.
หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเทีย่ วในประเทศเกาหลี หรือปั ญหา
ต่างๆ ตลอดจนข้อแนะนํ ากรุณาติดต่อเจ้าหน้ าทีท่ ่รี บั ผิดชอบหากท่านมีความจําเป็ นต้องรับฝากของจากผู้อ่นื
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เพื่อ ที่จะนํ าไปยัง ประเทศนัน้ ๆ หรือ นํ า กลับ ประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั น้ ว่ าต้อ งไม่เป็ น สิ่ง ของผิด
กฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ ประหารชีวติ เจ้าหน้ าที่จะไม่รบั ฝากกระเป๋ าหรือ
สิง่ ของใดใด
โรงแรมที่พกั ที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้าย
ช่างภาพจะนํ าภาพถ่ายมาจําหน่ ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่
ต้องซือ้ เพราะทางบริษทั ทัวร์ไม่มกี ารบังคับลูกทัวร์ซอ้ื แต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
ทัวร์ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ วเป็ นหมูค่ ณะเท่านัน้ ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุป๊ ทัวร์ โดย
ไม่ ล งร้า นช้ อ ปปิ้ ง เช่ น นํ้ า มัน สน / ร้า นโสม / ฮ็อ ตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษั ท จะคิด ค่ า
ดําเนินการเพิม่ ร้านละ 300 USDต่อท่าน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพํานักระยะสัน้ ในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90
วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้าเมือง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้
•
พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
•
ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทัวร์จดั เตรียมให้
•
สิง่ ทีย่ นื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ ํานักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงิน
สด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
•
ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ าํ นักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ)ทางทัวร์
จัดเตรียมให้
•
กําหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ ํานักในประเทศเกาหลีทางทัวร์จดั เตรียมให้
ความรับผิดชอบ
1.
บริษทั ฯในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆพร้อมทัง้ โรงแรมและสํานักงานจัดนําเทีย่ วเพื่อ
ให้บริการแก่นกั ทัศนาจรจะไม่รบั ผิดชอบใดๆต่อการได้รบั บาดเจ็บสูญหายเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆซึง่ อาจ
เกิดขึน้ จากความล่าช้าการยกเลิกเทีย่ วบินอุบตั เิ หตุภยั ทางธรรมชาติการนัดหยุดงานปั ญหาทางการเมือง
2.
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เฉพาะลูกค้าทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อท่องเทีย่ วหรือสํารวจเส้นทางเท่านัน้ หากท่านถูก
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและเกาหลีใต้ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็ นเหตุผลทีอ่ ยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จา่ ยใดๆทัง้ สิน้ แก่ท่าน
**
การเดิ นทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิ ธีการเข้าเมือง
เอกสารทีค่ วรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะ
นักท่องเทีย่ วทีม่ าท่องเทีย่ วโดยสุจริตเท่านัน้ ทีผ่ ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
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1.
2.

3.
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5.
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หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเทีย่ ว ซึง่ สมควรทีน่ ําติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร
จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษทั ผูจ้ ดั คณะ
หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเทีย่ วประเทศเกาหลีสมควรทีจ่ ะนํ าเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มบี ตั รเครดิตการ์ด) หากมีบตั ร
เครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนําติดตัวไป
ด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดทีจ่ ะแสดงให้เจ้าหน้าทีท่ ราบว่าท่านคือนักท่องเทีย่ ว
ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยูใ่ นระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูป้ กครอง
เช่น บิดา มารดา ป้ า น้า อา ทีม่ นี ามสกุลเดียวกัน
หากเป็ นพาสปอร์ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กบั พาสปอร์ตใหม่หรือนํ าติดตัวไปด้วย
การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็ นนักท่องเทีย่ ว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ

ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA X
ในกรณี ท่ลี ูก ค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แล้วไม่ผ่ านการตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศเกาหลีใต้ ทําให้ลกู ค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในการเปลีย่ นตั ๋วขากลับรวมถึง
ค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึน้ ด้วย ฉะนัน้ ลูกค้าต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ทางผูจ้ ดั
และทางสายการบินจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ทุกกรณี ลูกค้าอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลี
เรียกเก็บ หรือลูกค้าต้องรอกลับประเทศไทยในเทีย่ วบินถัดไปทีม่ ที น่ี งั ่ ว่างหรือตามวันเดินทางของตั ๋วเครื่องบิน ทัง้ นี้
แล้วแต่ ทางเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีและสายการบินทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้มกี ารแจ้งเตือนหลายครัง้ จากด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ เกีย่ วกับมีผู้
แอบแฝงมาเป็ นนักท่องเทีย่ ว แต่เดินทางเพื่อไปด้วยวัตถุประสงค์อ่นื เช่น ไปทํางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ ทาง
แลนด์เกาหลีจาํ เป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ เป็ นจํานวนเงิน (5,000 บาท หรือ
150,000 วอน) แต่ถา้ หากลูกค้าเป็ นนักท่องเทีย่ วจริงๆ เดินทางท่องเทีย่ วทัง้ ไปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมของ
ทางบริษทั กําหนดไว้ ลูกค้าสามารถทีจ่ ะขอรับเงินประกันนี้คนื เต็มจํานวนได้
*** ดังนัน้ จึงรบกวนขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังกล่าว***
หมายเหตุ : เรียนให้ทราบว่า หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้แล้วนัน้ ทางทัวร์จะออกเดินทางท่องเทีย่ ว
หลังเวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่
ทางทัวร์ไม่มนี โยบายให้คณะรอ ส่วนท่านใดทีต่ ดิ ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่าน
สามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ดว้ ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้
เพื่อความเป็ นระเบียบและคณะได้ทอ่ งเทีย่ วอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

