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ชมความงามของเกาะนามิ
ชมถนนสายซากุระ ที่มีต้นซากุระมากกว่า 1,400 ต้น
สนุกสนานกับสวนสนุก EVERLAND
เยือนพระราชวังเคียงบ๊อค หนึ่งในห้าพระราชวังที่สาคัญที่สดุ ของเกาหลี
ช้อปปิ้ งตลาดเมียงดง ตลาดทงแดมุน

กำหนดกำรเดิ นทำง
เมษำยน 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ (สนำมบิ นดอนเมือง) – เกำหลีใต้(สนำมบิ นอิ นชอน)
23.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR
ASIA X เจ้าหน้ าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (หัวหน้ า
ทัวร์แนะนาการเดินทาง) สายการบิน AIRASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่นัง่
จัดที่นงั ่ แบบ 3-3-3 (น้ำหนักกระเป๋ำ 20 กก./ท่ ำน ทัง้ ขำไปและขำกลับหำกต้ องกำรซื้ อน้ ำหนัก
เพิ่ ม ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย)
วันที่สอง
02.40 น.

อิ นชอน – เกำะนำมิ
บินลัดฟ้ าสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ด้วยเทีย่ วบิน XJ700
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เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติ อินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศ
ไทย 2 ชัวโมง
่
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่ เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่าน
พิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ช นาท่าน
เดิน ทางไปยัง เกำะนำมิ ตัง้ อยู่ ท่ีเ มือ งชุ น ชอน ห่ า งจากกรุ ง โซลไปทางตะวัน ออก ประมาณ
63 กิโลเมตร เป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงของเกาหลีใต้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนู ทัคคาลบี หรือไก่บาร์บคี วิ ผัดซอสเกาหลี
นาท่านนัง่ เรือข้ามฝั ง่ ไปยังเกำะนำมิ ที่มรี ปู ร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ า เป็ นเกาะกลางแม่น้ าฮัน ซึ่งเกิด
จากการสร้างเขือ่ นชองพยอง โด่งดังจากซีรยี ์ เพลงรักในสายลมหนาว ซึง่ ใช้เกาะนามิเป็ นสถานทีถ่ ่าย
ทาเกาะนามิได้ช่อื ตามนายพลนามิ ทีร่ บั ราชการตัง้ แต่อายุ 17 ปี บิดาอยู่ในตระกูลสูงศักดิ ์ ส่วนมารดา
เป็ นเจ้าฟ้ าหญิง เขานาทัพกวาดล้างจลาจลในพืน้ ทีภ่ าคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศได้
ทัง้ หมด และได้รบั ตาแหน่ งสูงเมื่อยังมีอายุเพียง 26 ปี แต่หลังจากเปลี่ยนรัชกาลใหม่ เขาก็ถูกใส่รา้ ย
ว่าเป็ นกบฏ และถูกประหารชีวติ พร้อมกับมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมา หลังผลัดเปลีย่ นรัชกาล
ใหม่อกี ครัง้ ได้มกี ารพิสูจน์ พบว่าข้อกล่าวหาทัง้ หมดล้วนเป็ นเท็จ เขาจึงได้รบั คืนยศถาบรรดาศักดิ ์
ดังเดิม บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรืน่ เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ ล
และต้นไม้ดอกไม้อ่นื ๆ ทีพ่ ลัดกันออกดอกเปลีย่ นสีให้ชมกันทุกฤดูกาล ทัง้ เกาะไม่มเี สาไฟหรือสายไฟ
ให้เห็นเลยซักต้นเพราะมันถูกฝั ง่ ลงใต้ดนิ ทัง้ หมดเพื่อให้ไม่บดบังทัศนียภาพและมีสุสานของนายพล
นามิ ซึง่ ยังคงตัง้ อยู่ ณ เกาะแห่งนี้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2) เมนูแฮมุลทัง ซีฟ้ ูดหม้อไฟสไตล์เกาหลี
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาวในเมืองซูวอน
สวนสนุก EVERLAND –พิ พิธภัณ ฑ์สำหร่ำย ทำคิ มบับ+ใส่ ชุดฮันบก – ศูนย์เครื่องสำอำง –
ตลำดทงแดมุน
รับ ประทานอาหารเช้ า ณ ห้ อ งอาหารโรงแรม (3) น าทุ ก ท่ า นไปสนุ ก สนานกัน ต่ อ ที่ส วนสนุ ก
EVERLAND ซึง่ ถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุ กกลางแจ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศ
เกาหลีใต้ ตัง้ อยูท่ ่ามกลางหุบเขา ภายในสวนสนุ กแห่งนี้จะมีโซนแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็ นโซน
ซาฟารี โซนนี้เอาใจเด็กๆไปเลยครับ เพราะจะพบเจ้าป่ าสิงโต และเสือ โซนสวนสนุ ก โซนนี้เหมาะ
สาหรับผูท้ ช่ี อบหวาดเสียว เพราะมีเครือ่ งเล่นทีท่ า้ ทายทีม่ คี วามหวาดเสียวไว้ให้ลองเล่นมากมาย ทีจ่ ะ
แนะน าจะเป็ น รถไฟเหาะรางไม้ ที่ค วามเสีย วติด อัน ดับ โลก ให้ทุ กท่ านได้ล องเล่ นและลองสัม ผัส
บรรยากาศของความเสียว สาหรับท่านใดเป็ นสายแอ๊บแบ๋ว น่ ารักๆ ภายในสวนสนุก EVERLAND จะ
มี SHOP ของ LINE FRIEND STORE ซึ่ง ภายในจะเป็ นสิน ค้ า ที่ อ อกแบบตามตัว สติ๊ ก เกอร์ใ น
แอพพลิเคชันไลน์
่
ไม่ว่าจะเป็ น ตุ๊กตา ซองใส่พาสปอร์ต ร่ม สมุดโน้ต แก้วน้ า สร้อยคอ และอื่นๆอีก
มากมาย ให้ท่านได้เลือกซือ้
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (4) เมนูคาลบี้
จากนัน้ นาท่านเดินทาง ชม พิ พิธภัณฑ์สำหร่ำย ท่านจะได้เรียนรู้ และได้ลม้ิ รอง รสชาติสาหร่ายของ
ชาวเกาหลีแบบดัง้ เดิม ส่วนถ้าหากท่านใดสนใจสามารถเลือกซือ้ กลับไปเป็ นของฝากได้อกี ด้วย และ
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ให้ท่านได้ทดลองสวม ใส่ ชุ ด ฮันบก ชุดประจาชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ สุด
พิ เศษ...ให้ ท่ำนได้เรียนรู้ถึงขัน้ ตอนกำรทำคิ มบับ หรือข้าวห่อสาหร่าย ทีช่ าวเกาหลีนิยมทานกัน
ค่อนข้างมาก สาหรับท่านผู้หญิงหรือผู้ชาย ที่อยากหน้าใส หน้าเด็ก ดูอ่อนกว่าวัย ไม่ควรพลาดกับ
ศูนย์เครื่องสำอำงคอสเมติ ก ทีม่ ใี ห้ทุกท่านได้เลือกมากมายหลากหลายยีห่ อ้ อาทิเช่น ครีมน้าแตก
ที่โด่งดัง ครีม หอยทาก เป็ น ต้น ให้ทุ กท่ านได้เลือ กซื้อ เพื่อ ดูแลและบารุงให้ดูเด็ก ก่ อ นวัย นาท่ าน
เดินทางสู่ ตลำดทงแดมุน เขตธุรกิจสาคัญที่เติบโตขึน้ จากพลังห้างสรรพสินค้าชัน้ นาต่างๆ แหล่ง
เสือ้ ผ้าแฟชันชื
่ ่อดังของเกาหลี ทัง้ ขายส่งและขายปลีก คล้ายกันกับ Platinum Fashion Malls บ้านเรา
อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งอย่างเพลิดเพลิน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5) เมนูไก่ตุ๋นโสม
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว
ชมซำกุระ เกำะยออิ โด – ศูนย์โสมรัฐบำล – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนำมู – ร้ำนน้ำมันสนเข็มแดง
– พระรำชวังเคียงบ็อค – Seoul Tower-พิ พิธภัณฑ์ Teddy Bear – Duty Free – ตลำดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)....นาท่านเดินทางสู่ เกำะยออิ โด นาท่านชมถนน
สายซากุระ หที่มตี ้นซากุระมากกว่า 1,400 ต้น เรียงรายเป็ นทางยาวไปถึง 5.7 กิโลเมตร และจะเริม่
ผลิดอกบานในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี กลายเป็ นอุโมงค์ดอกไม้ทส่ี วยงามดุจดังภาพวาดที่มชี วี ติ
ภายในสวนยออิโดริมแม่น้ าฮัน ซึ่งรายล้อมไปด้วยทัศนียภาพอันแสนวิเศษอีกด้วย นาท่านรูจ้ กั และ
เข้าใจ สมุนไพรโสมเกำหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกนามาใช้เพื่อสุขภาพเป็ นเวลานาน
กว่า 2,000 ปี ในตารายาแผนโบราณจีนระบุว่า โสมเป็ นสมุนไพรทีช่ ่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบ
ย่อยอาหาร และปอดช่วยทาให้จติ ใจสงบ และเพิม่ พละกาลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ช่วย
บารุงหัวใจป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและป้ องกันมะเร็งและเร็วๆนี้โสม
เกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็ นสิง่ ที่ขาดไม่ได้
สาหรับผู้ท่คี านึงถึงสุขภาพในปั จจุบนั นาท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์ส มุนไพรฮอกเก
นำมู เป็ น สมุน ไพร ชาวเกาหลีรุ่น ใหม่นิ ย มน ามารับ ประทานเพื่อ ช่ ว ยดูแ ลตับ ให้ส ะอาดแข็งแรง
ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ นาท่านเดินทางไปดูสุขภาพต่อกับ น้ำมันสน
เข็มแดง ผลิตภัณฑ์ท่สี กัดจากน้ ามันสนที่มสี รรพคุณช่วยบารุงร่างกาย ลดไขมันช่วยควบคุมอาหาร
และรักษาสมดุลในร่างกาย นาท่านเข้าชมพระรำชวังเคี ย งบ๊อค ซึ่งเป็ น 1 ใน 5 พระราชวังหลวง
เก่าแก่กว่า 600 ปี ทไ่ี ด้รบั การบูรณะซ่อมแซมเพื่อความสมบูรณ์และสวยงามเหมาะแก่การเยีย่ มชมชม
ความยิง่ ใหญ่ของทีว่ ่าราชการกษัตริยใ์ นสมัยอาณาโซซอนที่ตาหนักทองและความสวยงามของพลับ
พรากลางน้าทีใ่ ช้สาหรับรับรองแขกบ้านแขกเมืองของประเทศตาหนักทีบ่ รรทมของกษัตริยแ์ ละราชินี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
น าท่ า นย้ อ นรอยละครดัง “ Witch You Hee” “Kim Sang Soon” “Boys Over Flowers หรือ F4
เกาหลี ที่ หอคอยโซลทำวเวอร์ ”ณ เขานัมซานภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล1 ใน
17 หอคอยเมืองทีส่ ูงที่สุดในโลกหอคอยโซลทาวเวอร์สูงถึง 48 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลณเขานัมซาน
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ใจกลางเมืองหลวงชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศาและท่านสามารถคล้อง
กุญแจคู่รกั ตามความเชื่อได้ (อิสระไม่รวมลิฟท์) นาท่านเดินทางสู่ Teddy Bear Museum พิพธิ ภัณฑ์
ทีม่ กี ลยุทธ์สุดครีเอต ให้ท่านได้ศกึ ษาประวัตศิ าสตร์เกาหลีดว้ ยวิธกี ารทีไ่ ม่น่าเบื่อ อบอุ่นน่ ารักไปกับ
เหล่าผองเพื่อ น ของตุ๊ก ตาหมี ภายในพิพิธภัณ ฑ์จดั แสดงเรื่อ งราวประเพณีค วามเป็ นเกาหลีออก
ออกมาในรูปแบบน่ ารักของตุ๊กตาหมี มีจุดเล็กๆน่ ารัก ให้ ได้ถ่ายรูป มีของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆ ไว้ให้
นักท่องเทีย่ วได้ ติดไม้ตดิ มือกลับบ้าน มีมุมกาแฟเล็กๆไว้ให้ได้เก็บบรรยากาศความน่ ารักสนุ กสนาน
ไปกับโลกของตุ๊กตา โลดแล่นเพลิดเพลินได้อย่างเต็มที่ กับครอบครวของพีห่ มี น้องหมี จากนัน้ ช้อป
ปิ้ งกันต่ อกับสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิ วตี้ ฟรี ที่น่ีมสี นิ ค้าชัน้ นาให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด
อาทิ น้ าหอม เสือ้ ผ้า,เครือ่ งสาอาง,กระเป๋ า,นาฬิกา,เครื่องประดับ หลังจากทีท่ ุกท่านช้อปปิ้ งสินค้าแบ
รนด์เนมสินค้าปลอดภาษีกบั เรียบร้อยแล้ว นาพาทุกท่านไปสถานทีท่ ท่ี ุกท่านรอคอย ให้ทุกท่านอิสระ
ในการเดินช็อปปิ้ งแบบสุดเหวีย่ ง สุดมันส์ท่ี ตลำดเมียงดง เป็ นแหล่งช็อปปิ้ งขึน้ ชื่อและสถานทีร่ วม
แฟชัน่ ชัน้ นาของกรุงโซลหรือที่คนไทยรูจ้ กั กันในชื่อสยามสแควร์เกาหลี ท่านจะพบกับสินค้าวัยรุ่น
มากมายหลากหลายยีห่ ้อไม่ว่าจะเป็ นเครื่องสาอางยี่ห้อดังๆอย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE
SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้อผ้าแฟชันมี
่ สไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ ารักๆ, รองเท้าผ้าใบ
เก๋ๆ, นอกจากนี้ยงั มีรา้ นอาหารและร้านคาเฟ่ น่ ารักๆซึ่งที่น่ีจะมีวยั รุ่นหนุ่ มสาวเกาหลีไปรวมตัวกัน
มากมายในแต่ละวัน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (8) เมนู บาร์บคี วิ บุฟเฟต์
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว
ร้ำนละลำยเงิ นวอน – สนำมบิ นอิ นชอน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (9)...นาท่านเดินทางไป ร้ำนละลำยเงิ นวอน ซึง่ มีสนิ ค้าต่างๆ
มากมายให้เลือกซือ้ หาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมีก่ ง่ึ สาเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ ว ลูกอม ผลไม้
ตามฤดูกาลและของทีร่ ะลึกต่างๆ
นาท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบินที่ XJ701
ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
***************************************

หมำยเหตุ
จำนวนผูเ้ ดิ นทำง ขันต
้ ำ่ ผู้ใหญ่ 25 ท่ำน ขึน้ ไป

 เที่ยวบินรำคำและรำยกำรท่องเที่ยวสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยคำนึ งถึงผลประโยชน์ ของผูเ้ ดิ นทำงเป็ นสำคัญ
 หนังสือเดิ นทำง ต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพำะผูม้ ีจดุ ประสงค์เดิ นทำงเพื่อท่องเที่ยวเท่ำนัน้
 ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ นหำกเกิ ดกรณี ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อจลำจล หรือกรณี ที่
ท่ำนถูกปฏิ เสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรือเจ้ำหน้ ำที่กรมแรงงำนทัง้ จำกไทย และต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อ
ควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ

 ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หำกท่ำนใช้บริ กำรของทำงบริ ษทั ฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงมือ้ เพรำะ
ค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริ ษทั ฯได้ชำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออกเดิ นทำงแล้ว

 ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หำกเกิ ดสิ่ งของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิ ดอุบตั ิ เหตุที่เกิ ดจำกควำมประมำทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง

 ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วรำคำพิ เศษ กรณี ที่ท่ำนไม่เดิ นทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรือคืนเงิ นได้ เมื่อท่ำนตกลงชำระเงิ นไม่ว่ำ
ทัง้ หมดหรือบำงส่วนกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
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อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่ อท่ำน) เมษำยน 2561
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่

11-15, 13-17 เมษำยน 2561
12-16 เมษำยน 2561

20,999
22,999

เด็กอำยุ 2 -11 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2
ท่ำนเสริ มเตียง
20,999
22,999

เด็กอำยุ2-11ปี
พักกับผูใ้ หญ่2คน
ไม่เสริ มเตียง
20,999
22,999

พักเดี่ยว
เพิ่ ม
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**
อัตรำค่ำบริ กำรรวม
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-ส่งและนาเทีย่ วตามรายการ
6.
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
7.
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ20 กก.
8.
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทางนาท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
9.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรำนี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, 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.
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)

KOR VWL001(XJ )APR

5.

6

ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญ
ถิน่ ทีอ่ ยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษทั ฯจะ
เป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือ
เดินทางต้องทาเรือ่ งแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)

เงื่อนไขกำรจอง
1.
กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนเดินทาง 35 วัน เพื่อดาเนินการออกบัตรโดยสารเครือ่ งบิน
กำรยกเลิ กกำรเดิ นทำง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
กรณีทท่ี ่านมีการเปลีย่ นแปลงใดๆต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯทราบล่วงหน้า30วันและถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ อาทิค่า
เปลีย่ นชื่อทางบริษทั ฯจะเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ ตามจานวนเงินทีเ่ กิดขึน้ จริง
3.
ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ไม่อาจ
เรียกร้องเงินหรือบริการบางส่วนทีข่ าดไปได้
4.
ในกรณีผเู้ ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมืองทัง้ ประเทศไทยและเกาหลีอนั
เนื่องมาจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนีเข้าออกเมืองเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการ
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 นสาคัญ
7.
หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
8.
ในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุในรายการบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
**หมำยเหตุ**
1.
รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว ค่าทัวร์ทจ่ี า่ ยให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผูจ้ ดั
ได้ชาระให้กบั สายการบินและสถานทีต่ ่างๆ แบบชาระขาดเช่ นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้ หากท่านไม่ได้ร่วม
เดิน ทางหรือ ใช้บ ริก ารตามรายการไม่ด้ว 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 เด็กนักเรียน
นักศึกษา ธุรกิจขายตรงเครื่องสาอางค์ หมอ พยาบาล หรือชาวต่างชาติ จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุก
ครัง้ **
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หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเทีย่ วในประเทศเกาหลี หรือปั ญหา
ต่างๆ ตลอดจนข้อแนะนากรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีท่ ่รี บั ผิดชอบหากท่านมีความจาเป็ นต้องรับฝากของจากผู้อ่นื
เพื่อ ที่จะน าไปยังประเทศนัน้ ๆ หรือ น ากลับ ประเทศไทย ควรตรวจสิ่ งของนัน้ ว่ าต้อ งไม่เป็ น สิ่ง ของผิด
กฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ ประหารชีวติ เจ้าหน้าที่จะไม่รบั ฝากกระเป๋ าหรือ
สิง่ ของใดใด
โรงแรมที่พกั ที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้าย
ช่างภาพจะนาภาพถ่ายมาจาหน่ ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่
ต้องซือ้ เพราะทางบริษทั ทัวร์ไม่มกี ารบังคับลูกทัวร์ซอ้ื แต่อย่างใด แต่เป็ น การบอกกล่าวล่วงหน้า
ทัวร์ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ วเป็ นหมูค่ ณะเท่านัน้ ถ้าลู กค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุป๊ ทัวร์ โดย
ไม่ ล งร้า นช้ อ ปปิ้ ง เช่ น น้ า มัน สน / ร้า นโสม / ฮ็อ ตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษั ทจะคิด ค่ า
ดาเนินการเพิม่ ร้านละ 300 USDต่อท่าน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพานักระยะสัน้ 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 านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ)ทางทัวร์
จัดเตรียมให้

กาหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหลีทางทัวร์จดั เตรียมให้
ความรับผิดชอบ
1.
บริษทั ฯในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆพร้อมทัง้ โรงแรมและสานักงานจัดนาเทีย่ วเพื่อ
ให้บริการแก่นกั ทัศนาจรจะไม่รบั ผิดชอบใดๆต่อการได้รบั บาดเจ็บสูญหายเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆซึง่ อาจ
เกิดขึน้ จากความล่าช้าการยกเลิกเทีย่ วบินอุบตั เิ หตุภยั ทางธรรมชาติการนัดหยุดงานปั ญหาทางการเมือง
2.
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เฉพาะลูกค้าทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อท่องเทีย่ วหรือสารวจเส้นทางเท่านัน้ หากท่านถูก
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและเกาหลีใต้ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็ นเหตุผลทีอ่ ยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จา่ ยใดๆทัง้ สิน้ แก่ท่าน
**
การเดิ นทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิ ธีการเข้าเมือง

KOR VWL001(XJ )APR

8

เอกสารทีค่ วรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะ
นักท่องเทีย่ วทีม่ าท่องเทีย่ วโดยสุจริตเท่านัน้ ทีผ่ ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1.
หลักฐานการทางานประจาของนักท่องเทีย่ ว ซึง่ สมควรทีน่ าติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร
จดหมายการทางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษทั ผูจ้ ดั คณะ
2.
หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเทีย่ วประเทศเกาหลีสมควรทีจ่ ะนาเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สาหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มบี ตั รเครดิตการ์ด) หากมีบตั ร
เครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนาติดตัวไป
ด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดทีจ่ ะแสดงให้เจ้าหน้าทีท่ ราบว่าท่านคือนักท่องเทีย่ ว
3.
ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยูใ่ นระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูป้ กครอง
เช่น บิดา มารดา ป้ า น้า อา ทีม่ นี ามสกุลเดียวกัน
4.
หากเป็ นพาสปอร์ตใหม่ ควรนาพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กบั พาสปอร์ตใหม่หรือนาติดตัวไปด้วย
5.
การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็ นนักท่องเทีย่ ว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ
ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA X
ในกรณีท่ลี ูก ค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แล้วไม่ผ่ านการตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศเกาหลีใต้ ทาให้ลกู 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 ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ ทาง
แลนด์เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ เป็ นจานวนเงิน (5,000 บาท หรือ
150,000 วอน) แต่ถา้ หากลูกค้าเป็ นนักท่องเทีย่ วจริงๆ เดินทางท่องเทีย่ วทัง้ ไปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมของ
ทางบริษทั กาหนดไว้ ลูกค้าสามารถทีจ่ ะขอรับเงินประกันนี้คนื เต็มจานวนได้
*** ดังนัน้ จึงรบกวนขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังกล่าว***
หมายเหตุ : เรียนให้ทราบว่า หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้แล้วนัน้ ทางทัวร์จะออกเดินทางท่องเทีย่ ว
หลังเวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่
ทางทัวร์ไม่มนี โยบายให้คณะรอ ส่วนท่านใดทีต่ ดิ ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่าน
สามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ดว้ ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้อ งค่าเดินทางจากทัวร์ได้
เพื่อความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเทีย่ วอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

