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เก็บภาพสวยๆที่หมู่บ้านเทพนิยาย
วัดวาวูจองซา วัดเก่าแก่ร้อบล้อมด้วยธรรมชาติท่ีสวยงาม
สนุกสนานกับสวนสนุก LOTTE WORLD
ป่ั น RAIL BIKE ที่ UIWANG RAIL BIKE
ช้อปปิ้ งตลาดเมียงดง ตลาดทงแดมุน

กำหนดกำรเดิ นทำง
ตุลำคม 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ (สนำมบิ นดอนเมือง) – เกำหลีใต้(สนำมบิ นอิ นชอน)
23.30 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.
10.05 น.

อิ นชอน – หมูบ่ ้ำนเทพนิ ยำย – ไชน่ ำทำวน์ – วัดวำวูจองซำ
บินลัดฟ้ าสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ด้วยเทีย่ วบิน XJ700
เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติ อินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าประเทศ
ไทย 2 ชัวโมง
่
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่ เพื่อสะดวกในการนัดหมาย)หลังผ่านพิธ ี
การตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย เดินทางสู่ หมู่บ้ำนเทพนิ ยำยหรือ DONGWHA MAEUNL แต่ก่อน
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เป็ นหมู่บ้านทีแ่ สนธรรมดา จนกระทังได้
่ ถูกเนรมิตและตกแต่งให้กลายเป็ นหมู่บา้ นเทพนิยาย โดยนา
นิยายทีท่ ุกท่านคุน้ เคยหลายเรื่องมาวาดภาพตกแต่งรอบๆ หมูบ่ า้ นแห่งนี้ เช่น ปี เตอร์แพน สโนว์ไวท์
กับคนแคระทัง้ 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนู น้อยหมวกแดง ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
การเก็บภาพสวยๆ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่อินชอนไชน่ ำทำวน์ เป็ นชุมชนของชาวจีนที่ถอื กาเนิด
จากการเปิ ดท่าเรืออินชอนในอดีตนับเป็ นพื้นที่สาคัญ ในการขนส่งและค้าขายสินค้าจากประเทศจีน
สาหรับปั จจุบนั นี้ชาวจีนที่ยงั คงอาศัยอยู่เ ป็ นรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3 นับจากที่มกี ารบุกเบิกแต่กลิน่ ไอและ
การดารงไว้ซ่งึ วัฒ นธรรมของคนรุ่นก่ อ นยังคงมีให้เห็นรวมไปถึงการได้มโี อกาสได้ล้มิ ลองรสชาติ
อาหารจีนทีม่ ใี ห้เลือกสรรหลายร้านทีอ่ นิ ชอนไชน่ าทาวน์แห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนูจาจังเมีย่ น
น าท่ า นเที่ย วชมวัด วำวูจ องซำ (WAUJEONGSA TEMPLE) เป็ นวัด เก่ า แก่ ท่ีต ัง้ อยู่ก ลางภู เ ขา
ล้อมรอบด้วยธรรมชาติทส่ี วยงาม ทาให้ทน่ี ่เี ป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ ิยมอีกทีห่ นึ่ง เมื่อเข้าไปยังไม่ทนั ถึง
ตัว วัด ก็จ ะเห็น เศีย รพระพุ ท ธรูป ไม้ส ลัก ขนาดใหญ่ ม ากสีท องอร่ามดู โดดเด่ น มาแต่ ไ กล ซึ่งเป็ น
สัญลักษณ์ทส่ี าคัญของวัดนี้ เศียรพระพุทธรูปนี้มคี วามสูงถึง 8 เมตร วางตัง้ อยู่บนกองหินขนาดใหญ่
ถ้ามองจากระยะไกลกองหินนี้จะดูเหมือนลาตัวของพระพุทธรูป แต่ความจริงแล้วมีแค่เศียรพระเท่านัน้
ทีท่ ามาจากไม้ โดยเศียรพระพุทธรูปที่น่ีได้รบั การบันทึกลงกินเนสบุ๊คให้เป็ นรูปสลักจากไม้ท่มี ขี นาด
ใหญ่ทส่ี ุดในโลกด้วย ด้านหน้าของเศียรพระพุทธรูปจะเป็ นสระน้า ซึง่ มีพระองค์เล็กๆวางอยู่รอบๆสระ
ยาวไปจนถึงกองหินที่เป็ นฐานของเศียรพระพุทธรูป บริเวณรอบๆวัดก็มรี ูปปั ้นหินสลั กเณรน้อยนัง่
พนมมือ และมีเหรียญวางบนหน้าตัก หรือบนตัวรูปปั ้นเหมือนบ้านเราเลย ต่อไปก็จะพบกับรูปปั ้นหิน
สลักดูเหมือนจะเป็ นนกฮูกแม่กบั ลูก มีเจดียท์ าด้วยก้อนหินดูแปลกตาไปอีกแบบ เมือ่ เดินเข้าสู่อุโบสถ์
ซึง่ อยู่บนเนินเขา จะพบกับทีป่ ระดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ท่แี กะสลักมาจากไม้ซง่ึ นามาจากอินเดีย
ซึ่ง มีค วามเก่ า แก่ แ ละศัก ดิส์ ิท ธิม์ ากที เดีย ว ส่ ว นบนสุ ด มีพ ระพุ ท ธรูป ปางสมาธิส ีท ององค์ ใ หญ่
ประดิษฐานอยู่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2) เมนูบลู โกกิ
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาวในเมืองซูวอน
UIWANG RAIL BIKE – สวนสนุ ก LOTTE WORLD – ศูนย์เครื่องส ำอำง – ศูนย์โสมรัฐบำล –
ตลำดทงแดมุน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) จากนัน้ นาทุกท่านไปปั น่ RAIL BIKE ที่ UIWANG
RAIL BIKE กิจกรรมปั น่ จักรยานบนรางรถไฟ โดยรถ 1 คันนัง่ ได้ 4 ท่าน ระยะทางในการปั น่ รวม
ประมาณ 4.3 กิโลเมตร ใช้เวลาในการปั น่ ประมาณ 45 นาที โดยจะปั น่ รอบทะเลสาบวังซง ซึ่ง
ทะเลสาบนี้มคี วามอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์นานาชนิด อีกทัง้ นักท่องเที่ยวจะสามารถชมวิวทิวทัศน์
โดยรอบทะเลสาบและนกอพยพย้ายถิน่ จานวนมากทีจ่ ะแวะเวียนมาเยือนในทุกฤดู โดยระยะทางทีป่ ั น่
จะผ่านอุโมงค์ดอกไม้ สวนนก จุดถ่ายรูปและ Speed zone ที่สามารถให้ท่านได้ปัน่ อย่างเต็มที่ด้วย
ความเร็วสูงไปเลย โดยเมืองอึยวังตัง้ อยู่ในจังหวัดคยองกี โดยทัวไปเมื
่
องอึยวังเป็ นเมืองที่เงียบสงบ
และสวยงาม มีป่ าและภูเขาที่อุ ด มสมบูรณ์ อ ยู่บ ริเวณรอบเมือ งท าให้เมือ งนี้ ได้ช่ือ ว่า เมือ งสีเขีย ว
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(Green City) จากนั ้น เดิ น ทางไปสนุ กสนานต่ อ กั บ สวนสนุ กที่ ข้ึ น ชื่ อ ของเกาหลี ท่ี น อกจาก
EVERLAND แล้ว ก็ยงั มีสวนสนุ ก LOTTE WORLD ทีไ่ ด้รบั ความนิยมไม่แพ้กนั สวนสนุ ก LOTTE
WORLD เป็ นสวนสนุ กในร่มทีใ่ หญ่ทส่ี ุดและมีช่อื เสียงทีส่ ุดแห่งหนึ่งของเกาหลี และถือได้ว่าเป็ นสวน
สนุ กในร่มที่มชี ่อื เสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สวนสนุ ก LOTTE WORLD จะมีโซนสวนสนุ กกลางแจ้ง
ทีส่ ร้างเป็ นเกาะอยู่กลางทะเลสาบ ภายในรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้า ช้อปปิ้ งมอลล์ ซุปเปอร์มาร์
เก็ต และอื่นๆอีกมากมาย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (4) เมนูคาลบี้
น าท่ าน สู่ Cosmetic Center ให้ ท่ าน ได้ เลื อ ก ซื้ อ เลื อ ก ช ม
เครื่อ งส าอางแบรนดังหลายยี่ห้อ อาทิเช่ น ครีมน้ าแตกที่โด่งดัง
ครีมหอยทาก โรจูคสิ จากนัน้ นาท่านเข้าชมศูนย์โสมรัฐบำล ซึ่ง
รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมทีม่ อี ายุ 6 ปี ซง่ึ ถือว่าเป็ นโสม
ทีม่ คี ุณภาพดีท่สี ุด ชมวงจรชีวติ ของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อ
เลือ กชมโสมที่ม ีคุ ณ ภาพดีท่ีสุ ด ในเกาหลี .... น าท่ า นเดิน ทางสู่
ต ล ำด ท ง แ ด มุ น เข ต ธุ รกิ จ ส าคั ญ ที่ เติ บ โต ขึ้ น จาก พ ลั ง
ห้างสรรพสินค้าชัน้ นาต่างๆ แหล่งเสือ้ ผ้าแฟชันชื
่ ่อดังของเกาหลี ทัง้ ขายส่งและขายปลีก คล้ายกันกับ
Platinum Fashion Malls บ้านเรา อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้ งอย่างเพลิดเพลิน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5) เมนูชาบูชาบู
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาวในโซล
น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยสี ม่วง – ศูนย์สมุนไพร อ๊อตเกนำมู – หอคอยโซลทำวเวอร์ – Duty
Free – ตลำดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)....นาท่านสู่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ปั จจุบนั นิยม
มารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทัวทั
่ ง้ ร่างกาย ป้ องกันไขมันอุดตันในเส้น
เลือด,โรคหัวใจ,โรคภูมแิ พ้ เป็ นต้น แล้วนาท่านชม โรงงำนพลอยสี ม่วง คนเกาหลีเชื่อว่าเป็ นพลอย
แห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีตงั ้ แต่สมี ่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีความงดงาม ทัง้ แหวน จี้ ต่าง
หู และสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ให้ท่านเลือกมากมาย จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮ็อตเก
นำมู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับ
แข็ง ไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสู่หอคอยโซลทำวเวอร์ ตัง้ อยู่ ณ เขานัมซานภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล
เป็ น1 ใน17 หอคอยเมืองทีส่ ูงทีส่ ุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล อิสระให้ท่านเดิน
เล่นถ่ายรูป ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศาและท่านสามารถคล้องกุญแจ
คู่รกั ตามความเชื่อได้ (อิ สระไม่รวมลิ ฟท์)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนูไก่ตุ๋นโสม
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หลังจากนัน้ นาท่านช็อปปิ้ งกันต่อกับสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิ วตี้ ฟรี ที่น่ีมสี นิ ค้าชัน้ นาให้ท่านเลือกซื้อ
มากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ าหอม เสือ้ ผ้า,เครื่องสาอาง,กระเป๋ า,นาฬิกา,เครื่องประดับ หลังจากที่
ทุกท่านช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมสินค้าปลอดภาษีกนั เรียบร้อยแล้ว นาทุกท่านไปสถานทีท่ ท่ี ุกท่านรอ
คอย ให้ทุกท่านอิสระในการเดินช็อปปิ้ งแบบสุดเหวีย่ ง สุดมันส์ท่ี ตลำดเมียงดง เป็ นแหล่งช็อปปิ้ งขึน้
ชื่อและสถานทีร่ วมแฟชันชั
่ น้ นาของกรุงโซลหรือทีค่ นไทยรูจ้ กั กันในชื่อสยามสแควร์เกาหลี ท่านจะพบ
กับสินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยีห่ อ้ ไม่ว่าจะเป็ นเครื่องสาอางยีห่ ้อดังๆอย่าง THE SKIN FOOD,
THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้อ ผ้าแฟชันมี
่ ส ไตล์ , รองเท้าส้นสูงน่ ารักๆ,
รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนี้ยงั มีรา้ นอาหารและร้านคาเฟ่ น่ ารักๆซึง่ ทีน่ ่ีจะมีวยั รุ่นหนุ่ มสาวเกาหลีไป
รวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน เพื่อให้ทุกท่านได้มเี วลาช๊องปิ้ ง
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาวในโซล

SUPERMARKET – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (8)...จากนัน้ นาท่านละลำยเงิ นวอนที่ (SUPER MARKET) ซึ่ง
ท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้า พืน้ เมืองเป็ นการส่งท้ายก่อนอาลาเกาหลี อาทิ บะหมีช่ นิ ราเมียน อูดง้ กิม
จิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต ผลไม้ ในราคาพิเศษจนได้เวลานาท่านเดินทางสู่ สนำมบิ นอิ นชอน
นาท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบินที่ XJ701
ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
***************************************

อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่ อท่ำน) ตุลำคม 2561
วันเดิ นทำง
ผูใ้ หญ่

10-14, 24-28 ตุลำคม 2561
11-15, 19-23 ตุลำคม

15,999
17,999

เด็กอำยุ 2 -11 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2
ท่ำนเสริ มเตียง
15,999
17,999

เด็กอำยุ2-11ปี
พักกับผูใ้ หญ่2คน
ไม่เสริ มเตียง
15,999
17,999

พักเดี่ยว
เพิ่ ม
5,000
5,000
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***รำคำข้ำงต้นยังไม่รวมค่ำทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและคนขับรถ ท่ำนละ 1,500 บำท/ทริ ป***
ชำระที่สนำมบิ นดอนเมือง
***ไม่รวมค่ำทิ ปของหัวหน้ ำทัวร์แล้วแต่ควำมพึงพอใจของท่ำน***
จำนวนผูเ้ ดิ นทำงขัน้ ตำ่ ผู้ใหญ่ 20 ท่ำนขึ้นไป
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 าสัมภาระท่านละ 20 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 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
4.
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)
5.
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
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สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
กรณีทท่ี ่านมีการเปลีย่ นแปลงใดๆต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯทราบล่วงหน้า30วันและถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ อาทิค่า
เปลีย่ นชื่อทางบริษทั ฯจะเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ ตามจานวนเงินทีเ่ กิดขึน้ จริง
ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ไม่อาจ
เรียกร้องเงินหรือบริการบางส่วนทีข่ าดไปได้
ในกรณีผเู้ ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมืองทัง้ ประเทศไทยและเกาหลีอนั
เนื่องมาจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนีเข้าออกเมืองเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการ
ถูกปฎิเสธในกรณีอ่นื ๆทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่คนื ค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะทัง้ หมดหรือบางส่วน
ถ้าสถานทีท่ ่องเทีย่ วปิ ดไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษทั ฯจะจัดสถานท่องเทีย่ วอื่นทดแทนให้ตามความ
เหมาะสมโดยไม่มคี ่าชดเชยใดๆจากทางบริษทั ฯ
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วอันเนื่องจากเหตุสุดวิสยั เพื่อความเหมาะสมของหมู่
คณะทัง้ นี้จะถือเอาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
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 แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้ หากท่านไม่ได้ร่วม
เดิน ทางหรือ ใช้บ ริก ารตามรายการไม่ด้ว ยสาเหตุ ใดหรือ ได้รบั การปฏิเสธการเข้าหรือ ออกนอกเมื อ 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 **
2.
หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเทีย่ วในประเทศเกาหลี หรือปั ญหา
ต่างๆ ตลอดจนข้อแนะนากรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีท่ ่รี บั ผิดชอบหากท่านมีความจาเป็ นต้องรับฝากของจากผู้อ่นื
เพื่อ ที่จะน าไปยังประเทศนัน้ ๆ หรือ น ากลับ ประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนัน้ ว่ าต้อ งไม่เป็ น สิ่ง ของผิด
กฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ ประหารชีวติ เจ้าหน้าที่จะไม่รบั ฝากกระเป๋ าหรื อ
สิง่ ของใดใด
3.
โรงแรมที่พกั ที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
4.
ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้าย
ช่างภาพจะนาภาพถ่ายมาจาหน่ ายกับลูก ทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่
ต้องซือ้ เพราะทางบริษทั ทัวร์ไม่มกี ารบังคับลูกทัวร์ซอ้ื แต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
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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
เรียนให้ทราบว่า หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้แล้วนัน้ ทางทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลัง
เวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่
ทางทัวร์ไม่มนี โยบายให้คณะรอ ส่วนท่านใดที่ตดิ ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่าน
สามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ดว้ ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจาก
ทัวร์ได้ เพื่อความเป็ น ระเบียบและคณะได้ท่องเทีย่ วอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก
ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่ อ จลาจลหรือ กรณี ท่ที ่ านถู กปฏิเสธการเข้าหรือ ออกเมือ งจากเจ้าหน้ าที่ต รวจคนเข้าเมือ งหรือ
เจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบอาทิไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้นหากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษกรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้เมื่อ
ท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือ ว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

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
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
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3.
4.
5.
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เครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนาติดตัวไป
ด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดทีจ่ ะแสดงให้เจ้าหน้าทีท่ ราบว่าท่านคือนักท่องเทีย่ ว
ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยูใ่ นระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูป้ กครอง
เช่น บิดา มารดา ป้ า น้า อา ทีม่ นี ามสกุลเดียวกัน
หากเป็ นพาสปอร์ตใหม่ ควรนาพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กบั พาสปอร์ตใหม่หรือนาติดตัวไปด้วย
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

