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CODE:KXJ17 ทัวร์เกาหลี Wonderful Tulip 6D3N

KXJ17: Wonderful Tulip เกาะนามิ-เอเวอร์แลนด์-ซูวอน-โซล(6วัน3คืน)

Everland Tulip Festival 2019

เกาะนามิ ซูวอน เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม Soyanggang Sky Walk
พระราชวังฮวาซองแฮงกุง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ใส่ชุดฮันบก
โซลเทาวน์เวอร์ เกาะลอยน้าพลังงานแสงอาทิตย์ Floating Island
วัดโชเกซา คลองชองเกชอน แลนด์มาร์คกรุงโซล ที่ Seoullo 7017
ช้อปปิ้งเมียงดง ฮงแด ช้อปปิ้งดิวตีฟรี ฮุนไดเอ้าเล็ท ร้านละลายเงินวอน

พักซูวอน 1คืน โซล 2คืน

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เครื่องล้าใหญ่ AIRBUS A330-300
เวลาสวยถึงเช้ากลับค่้า มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง (เฉพาะขาไป)
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ก้าหนดวันเดินทาง
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

19-24 เม.ย 62
23-28 เม.ย 62
24-29 เม.ย 62
26เม.ย-1พ.ค62
28เม.ย-3พ.ค62
30เม.ย-5พ.ค62
3-8 พ.ค 62
7-12 พ.ค 62
10-15 พ.ค 62
15-20 พ.ค 62
17-22 พ.ค 62
22-27 พ.ค 62
24-29 พ.ค 62
29พ.ค-3มิ.ย 62

18,888
18,888
18,888
18,888
19,888
19,888
16,888
16,888
16,888
16,888
15,888
15,888
15,888
14,888

ราคาเด็กอายุไม่เกิน2ปี
ไม่เสริมเตียง

ไม่มีราคาเด็ก
Inf 5,000฿

พักเดี่ยวเพิม
่

ที่นั่ง

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

วันแรก

กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)

23.30 น. 

พร้อมกั นที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ขาออกชั น 3
เคาน์ เตอร์ สายการบิ น THAI AIR ASIA X (XJ) มี เจ้ าหน้า ที่ ของบริษั ท ฯคอยอานวยความสะดวก
ด้านเอกสารและสัมภาระ สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จ้านวน 377 ที่
นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (นาหนักกระเป๋า 20 กก/ท่านถือขึนเครื่อง 7กก/ท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการ
เลือกที่นั่งบนเครื่อง ที่นั่งเป็นไปตามสายการบินกาหนด)
อินชอน – เกาะนามิ – เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม - Soyanggang Sky Walk
 เช้า,เที่ยง,เย็น
นาท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA X เที่ยวบินที่
XJ700 (มีบริการอาหารและเครื่องดืม
่ บนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ:เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง
(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากรเกาหลี นาท่านขึนรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางไป รับประทานอาหารเที่ยง
 บริ ก ารอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคาร(มื อที่ 1 ) เมนู พุ ล โกกิ ( Bulgogi ) อาหารขึ นชื่ อ ของ
เกาหลี เป็ น สุ กี กึ่ ง น ากึ่ ง แห้ ง ส่ ว นผสมของเมนู นี คื อ หมู ห มั ก ชิ นบาง ๆ ปลาหมึ ก สด ผั ก ต่ า ง ๆ เช่ น
กะหล่าปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกัน
นาท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ (ใช้เวลานั่งเรือประมาณ 10-15 นาที) ให้ท่านได้ดื่มด่ากับธรรมชาติ แมกไม้
ทิวสนบนเกาะนามิ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ดี ที่สุดท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติ ก ให้ท่านได้ย้อนรอยละคร
รักแนว DRAMA ซีรีย์เกาหลีที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย WINTER LOVE SONG หรือ เพลงรักในสายลม
หนาว พร้อมเก็บภาพความ ประทับใจ ถ่ายรูป กับดาราแสดงนา BAE YONG JOON และ CHOI JI WOO
รูปปั้นที่สร้างขึนเพื่อไว้เก็บเป็นภาพความประทับใจ กับฉากและเนื อเรื่องที่เรียกเสียงสะอืนและนาตาของ
ผู้ชมนอกจออย่างท่วมท้นนอกจากนียังมีกิจกรรมอื่นๆให้ท่านได้ปั่นจักรยานชมวิวเหมือนในละครหรือชม
ฟาร์มเลียงนกกระจอกเทศ ได้เวลาสมควรนั่งเรือกลับมายังฝั่ง
จากนั นเดิ น ทางสู่ เดอะ การ์ เ ด้ น ออฟ มอร์ นิ่ ง คาล์ ม (The Garden of Morning Calm) คื อ สวน
ดอกไม้ขนาดใหญ่ที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตลอดทังปี โดยสวนนันตังอยู่ในเขตเมืองในเมืองกาพยอง
(Gapyeong) จั งหวั ด เกี ย งกิ โด (Gyeonggi-do) ประเทศเกาหลี ใ ต้ ซึ่ งที่ นี่ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น สวรรค์ ส าหรั บ
ช่างภาพ ครอบครัว และคู่รัก ที่มักจะมาพักผ่อนรวมทังถ่ายภาพสวยๆที่นี่เสมอ เนื่องจากสวนแห่งนีเต็มไป

วันที่สอง
02.50 น.
10.05 น.
เที่ยง
บ่าย
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วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

ด้ ว ยดอกไม้ น านาพรรณ ที่ ส่ ง กลิ่ น หอมหวานอบอวลไปทั่ ว ทั งสวน รวมถึ งหมู่ ต้ น สนมากมายที่ ม อบ
ทัศนียภาพแห่งความงามที่ไม่เหมือนที่ไหนๆ
เป็ น สวนสวยที่ ตั งอยู่ บ นพื นที่ 30000 ตารางเมตร ที่ นี่ เปิ ด ให้ เข้ า ชมตลอดทั งปี เป็ น หนึ่ งในสถานที่ ที่
น่าสนใจในจังหวัดคยองกีโด สวนนีเป็นสวนส่วนตัวที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเกาหลีเป็นพืนที่ทางศิลปะที่มี
ความสมดุลระหว่างความสวยงามตามธรรมชาติ กับแนวคิดของเกาหลี และที่นี่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มา
เที่ยวกันมาถึง 600,000 คนต่อปี ด้วยวัตถุประสงค์คือ เพื่อส่งเสริมความงามของดอกไม้และพืชเกาหลีไป
ทั่วโลก
จากนั นน าท่ า นเดิ น ทางสู่ Soyanggang Sky Walk(สะพ านก ระจก ใส) ที่ อยู่ ใ นเมื อ งชุ น ชอน
จังหวัดคังวอน มาพิสูจน์ความหวาดเสียวกัน โดยสะพานโซยังกังเป็นสะพานกระจกใสที่มีความยาว 156
เมตร เหนือทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่เดินอยู่บนสะพานแห่งนีจะสามารถมองเห็นวิวด้านล่างใต้สะพานที่
เป็ นทะเลสาบได้ อ ย่างชั ด เจน ท าเอาคนที่ ก ลั ว ความสู งถึ งกั บ เข่ าอ่ อ นเลยที เดี ยว จุ ด วัด ใจอี ก หนึ่ งบท
พิสูจน์คือการเดินข้ามสะพานที่ยาว 156 เมตร จากนันนาท่านเดินทางสูเ่ มืองซูวอน
 บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร (มือที่2) เมนู DUKKALBI ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเป็นเนือไก่ที่
หั่นออกเป็นชินพอคาคลุกเคล้าด้วยซีอวิ๊ เครื่องปรุงและหมักทิงไว้จนได้ที่ จึงนาเนือไก่และผักมาผัด
บนกระทะยักษ์ พร้อม กิมจิ ซุปสาหร่าย และข้าวสวย
จนสมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พก
ั
ที่พัก:CENTRAL PLAZA OR QUEEN HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน:
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนเดินทาง )

พระราชวังฮวาซอง แฮงกุง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - COSMETIC SHOP
SEOUL TOWER (ไม่รวมขึนลิฟต์) - Floating Island
 เช้า,เที่ยง,เย็น
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือที่ 3)
นาท่านเดินทางสู่เมืองซูวอน นาท่านชม พระราชวังฮวาซองแฮงกุง พระราชวังขององค์ชายรัชทายาท
แฮงกุงเป็นพระราชวังที่พระราชวงศ์จะมาประทับเมื่อเสด็จออกจากเมืองหลวง พระราชวังแห่งนีตังอยู่ใน
ป่าฮวาซองในซูวอนและเป็ นพระราชวังที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองในช่วงสมัยนัน นอกจากนันยังได้รับการ
ขนานนามว่าเป็นพระราชวังที่มีความงดงามและมีประวัติศ าสตร์ที่ยาวนาน เรือนหลักของพระราชวังคื อ
ห้องโถงพงซูดัง ปรากฏใน “Love in the Moonlight” เป็นที่ประทับขององค์ชายรัชทายาท ในตอนที่ 2
ขันทีจัง(แสดงโดยอีจุนฮยอก) แนะนาราอนให้รู้จักกับเรือนแห่งนีซึ่งก็คือที่ประทับขององค์ชายรัชทายาท
พระราชวังฮวาซองแฮงกุงได้ปรากฏอยู่ในซีรีส์ในตอนที่ 3 ที่ราอนโดนพระมเหสีคิม(แสดงโดยฮันซูยอน)
ลงโทษ
จากนันนาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” สวนเปิดใน
หุ บ เขาที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากที่ สุ ด ของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้ ว ย Global Fair,
American Adventure, Magic Land European Adventure และ Equatorial Adventure การท่องเที่ยว
ภายในสวนสนุกแห่งนี แนะนาว่า ควรขึนรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรก
ของโลก ที่นี่ ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข และชมความน่ารักของ
หมีที่ สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย จากนันทดลองสนุกกับเครื่อง
เล่นนานาชนิด เช่น รถไฟเหาะ T-Express หนอนสะบัดชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสอง
ตลบ เป็นต้น หรือท่านสามารถเดินไปชมเทสกาลดอกไม้ ที่จัดได้อย่างสวยงามเป็นสวนขนาดใหญ่ชม
ดอกไม้หลากสีสันสวยงาม เดินทางช่วง 14มี.ค–4พ.ค ได้ชมเทศกาล Everland Tulip Festival
รับประทานอาหารกลางวัน (มือที่4) เมนูคาลบี หมูย่างเกาหลีเป็นอาหารพืนเมืองเกาหลีเลื่อง
ชื่อและเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติ ออกหวานกลมกล่อม โดยนาหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นาไป
ย่างบนเตาถ่านแบบดังเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ
น าท่ านเดิ นท างเข้ าสู่ ก รุ ง โซ ล น าท่ านไป ศู น ย์ รวม เค รื่ อ งส้ า อ างแบ รน ด์ ดั งเก าห ลี เช่ น
ROJUKISS,LOTREE,LANEIGN,SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซือในราคาพิเศษ ถึงเวลาพาท่านตะลุยสู่
แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย
สมควรแก่ เวลานาท่ านเดิ น ทางไป ย้อ นรอยละครซี รีย์เกาหลี ดั ง MY NAME IS KIM SAM SOON และ
BOY OVER FLOWER ที่ “นั มซาน” ภู เขาแห่ งเดี ยวที่ ตั งอยู่ใ จกลางกรุงโซลบนยอดเขามี ห อ SEOUL
TOWER(ไม่ ร วมขึ นลิ ฟ ต์ ) 1ใน 18 หอคอยเมื อ งที่ สู ง ที่ สุ ด ในโลกมี ค วามสู ง ถึ ง 480 เมตร เหนื อ
ระดับนาทะเล
นาท่ านชมเกาะ Floating Island เกาะลอยนาพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นเกาะเที ยมสามเกาะตังอยู่ริม
แม่นาฮัน ตังอยู่ทางด้านขวาของสะพาน Banpo Bridgeข้างในมีทังที่จัดนิทรรศการร้ านอาหารและอื่นๆ
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ทังสามเกาะเดิ นเชื่อมต่อ กันได้ ตอนกลางคืนเปิ ดไฟแล้วสวยมาก บรรยากาศดี เหมาะกั บการเดินเล่ น
สบายๆ อยู่ติดกับสะพานบันโพ
 บริการอาหารค่้า (มือที่5) เมนูไก่ตุ๋นโสม เป็นอาหารบารุงสุขภาพต้นตารับชาววัง เสิร์ฟในหม้อดิน
ท่ามกลางนาซุปที่กาลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกาลังเหมาะ ผ่านการเลียงจนอายุได้ 45 วัน นามา
ทาความสะอาด ควักเครื่องในออกจนหมด แล้วนาเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด , เก๋ากี, พุทราจีน และราก
โสม พร้อมด้วยข้าวเหนียว ใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เนือไก่ล่อนจนสามารถรับประทาน
ได้อย่างสะดวก เพิ่มรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทป่น
จากนันนาท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก:GALAXY HOTEL/BENIKIA SEOUL หรือระดับใกล้เคียงกัน:



วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

บ่าย

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7วัน ก่อนวันเดินทาง)

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ใสชุดฮันบก-วัดโชเกซา - คลองชองเกชอน - Seoullo 7017
DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง
 เช้า,เที่ยง,---

 รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร เ ช้ า ณ ห้ อ ง อ า ห า ร ข อ ง โ ร ง แ ร ม ( มื อ ที่ 6 )
ระหว่างเดินทางผ่านชม จากนัน นาท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ
6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีทส
ี่ ุด ให้ท่านได้เลือกซือโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือ
เป็ น ยาบ ารุ งร่ า งกาย หรือ สามารถซื อเป็ น ของฝากจากประเทศเกาหลี จากนั นน าท่ า นเดิ น ทางสู่ ร้า น
สมุนไพร RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากนามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วย
ควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย
จากนันนาท่านชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการทาสาหร่ายและประวัติความ
เป็นมาต้นกาเนิดของการผลิตสาหร่ายและขันตอนการผลิตสาหร่ายที่ใหม่ทุกวันให้ท่านจะได้เลือก
ชิมผลิต ภัณ ฑ์ ที่ ทาจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติ ให้ ลิมลองและเลื อกซือเพื่ อ ให้ ท่ านได้ ใส่ชุ ด
ประจ้ า ชาติ เกาหลี “ฮั น บก”และถ่ า ยรู ป ภาพความประทั บ ใจน ามาเป็ น ของฝาก เช่ น สาหร่ า ย
อบแห้ง,สาหร่ายย่าง
 บริการอาหารกลางวัน(มือที7
่ ) เมนูบบ
ิ ิมบับ ข้าวย้าเกาหลี กับ ซุป สุกสไตล์
ี
เกาหลี บนหม้อ
ไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนือหมูสไลด์นาซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ใน
การทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
นาท่ านชม วั ดโชเกซา(Jogyesa Temple)หรือ ที่ ค นไทยเรียกว่า “วัด พระยิม” ในอดี ตนั นวัด แห่ งนีเป็ น
เหมือนศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่ง เมื่อ
เดินเข้ามาในวัดนีสิ่งแรกที่จะสังเกตุเห็นก็คือต้นไม้ใหญ่ที่ด้า นหน้าประตูทางเข้า มีความสูงถึง 26 เมตร
ส่วนอาคารหลักของวัดนันมีอายุมากกว่า 500 ปี และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ชื่อว่า Daeungjeon สร้างขึน
ในปี 1938 ภายในมีพระประธานสีทองขนาดใหญ่ 3 องค์ ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อกันว่ามีความศักสิทธิ์ จึงนิยม
ไปนมัสการในวันสาคัญต่างๆ
จากนันนาท่านไปชม Seoullo 7017 แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ที่เกิดจากการปรับทัศนียภาพ
ของถนนยกระดับที่เกือบจะถูกทุบทิงบริเวณ Seoul Station ให้กลายมาเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้า
นาท่ า นเดิ นทางสู่ คลองชองเกชอน (Cheonggyecheon) หรือ เรียกอี ก ชื่ อ หนึ่งว่า คลองชองเกชอน
หรือ ชองเคยอน เป็นคลองที่มีมาตังแต่สมัยโบราณตังแต่ยุคของราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี
ความยาว ประมาณ 11 กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล
จากนั นน าท่ า นชมแหล่ งช้ อ ปปิ้ งปลอดภาษี DUTY FREE ช้ อ ปปิ้ งสิ น ค้ าแบรนด์ เนม มากมาย อาทิ
นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสาอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซือ
อย่างเต็ มที่ ถึงเวลานาท่านเดิ นทางช้อปปิ้ งที่ เมี ยงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ท่ านสามารถเลือ ก
สิ น ค้ า เทรนด์ แ ฟชั่ น ล่ า สุ ด ของเกาหลี ไ ด้ ที่ นี่ โ ดยเฉพาะสิ น ค้ า วั ย รุ่ น เช่ น เสื อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า
เครื่ อ งประดั บ ทั งแบรนด์ เ นม เช่ น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสิ น ค้ า จากแบรนด์ เ กาหลี
โดยเฉพาะ เครื่องสาอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS,
LANEIGE อีกทังยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิมลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุต
ได้ที่นี และKRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสนอร่อย
(อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง )
ที่พัก:GALAXY HOTEL/BENIKIA SEOUL หรือระดับใกล้เคียงกัน:
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท้าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)วันที่
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วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

ค่้า

วันที่หก
01.05 น.
04.55 น.

ช้อปปิ้งย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET
 เช้า,เที่ยง,เย็น
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม (มือที่ 8)
จากนัน นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนาทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรฮ๊อกเกตนามูนี
เป็นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลาย
จาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา
จากนันพาท่ านชม AMETHYEST FACTORY ชมโรงงานพลอยสี ม่วง เป็นของ
นาโชคของชาวเกาหลีซึ่งมี แหล่งกาเนิดใน ประเทศเกาหลี คนเกาหลีมี ความเชื่อว่า
เป็นพลอยนาโชค นาความโชคดีมาให้แก่ผู้ที่มีไว้ครอบครอง
 บริการอาหารกลางวัน (มือที่ 9) เมนูจิมดัก (Jimdak) หรือไก่ตุ๋นซีอิ๊วเกาหลี
ผสมกับวุ้นเส้นที่เหนียวนุ่ม หัวหอมใหญ่ รสชาติคล้ายไก่พะโล้ของไทยแต่จะเผ็ดกว่า
นิดหน่อย เป็นเมนูชื่อดังจากเมืองอันดง
นาท่าน ช้อปปิ้งย่านฮงแด เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก สินค้าในย่านนี
ส่วนใหญ่ เป็นสินค้ าวัยรุ่นที่ ทั นสมัยและราคาไม่แพงเช่ นเสือผ้าที่ ออกแบบโดยดี ไซด์เนอร์เกาหลี
รองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องสาอาง เช่น เสือผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน
และที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆและยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไปเช่น EVISU, ZARA
อีกทังยังมีร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจาหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และ
ร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วย
ั รุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ
ก็ยังไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตังแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอย
เปิดให้บริการ
นาท่านช้อปปิ้ง HYUNDAI OUTLET มีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้าและมีสินค้า Brand ดัง
มากมายหลายยีห
่ ้อ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY,Guess, Escada โดยสินค้าจะมีการจัด
ลดราคา 30-80% นาท่านช้อปปิ้ง HYUNDAI OUTLET มีร้านค้าหลากหลายกว่า 165ร้านค้า และมีสินค้า
Brand ดังมากมายหลายยีห
่ อ
้ เช่น Armani,Calvin Klein,Diesel,DKNY,Guess,Escada โดยสินค้าจะมี
การจัดลดราคา 30-80%
ได้เวลานาท่านสูส
่ นามบินอินชอน นาท่านสู่ สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่
ร้านค้าสนามบิน SUPER MARKET ซึ่งท่านสามารถเลือกซือสินค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน
เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย นาจิมปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋น
โสมสาเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
บริการอาหารกลางวัน (มือที่10) เมนู:ชาบู ชาบู สุกีสไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย
ผักสดชนิดต่างๆ และเนือหมูสไลด์นาซุปร้อนๆ และเส้นอูด้งซึ่งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู พร้อมข้าวสวย
จนสมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอินชอน

ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง

เดินทางกลับโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ703 (ไม่มีบริการอาหาร
เครื่องดื่มบนเครื่อง ท่านสามารถสั่งซือได้ตามอัธยาศัยกับพนักงานต้อนรับบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
**************************************
หากท่านต้องซือบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ
กรุณาแจ้งบริษัท ก่อนท้าการจอง มิฉะนัน บริษัทฯ มิสามารถรับผิดชอบใดใด ทังสิน
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ราคาทัวร์รวม
-

ราคาทัวร์ไม่รวม

ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชันประหยัดพร้อม
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ตั๋ว

-

กรุ๊ ป ไม่ ส ามารถเลื่ อ นวั น กลั บ ได้ ต้ อ งไป-กลั บ พร้ อ ม
ค ณ ะเท่ านั น )ที่ นั่ งเป็ น ไป ต าม ส าย ก ารบิ น

-

-

จัดสรรตามกรุ๊ปทัวร์ ไม่สามารถระบุได้
ค่าอาหารทุกมือ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าที่ พักตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2-3 ท่ าน
ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
ค่ายานพาหนะนาเที่ยวตามรายการ
ค่ า น้ า หนั ก สั ม ภาระ สายการบิ น THAI AIR
ASIA X (XJ)
ก้ า หนดน้ า หนั ก สั ม ภาระโหลดใต้ ท้ อ งเครื่ อ ง
ไป-กลับ ท่านละ 20กก. สัมภาระถือขึนเครื่อง
(Carry on) 7กก.
ค่าหัวหน้าทัวร์นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
ค่ า ประกั น อุ บั ติ เหตุ ระหว่ า งเดิ น ทาง การชดเชย
อุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสีย อวัยวะ
สายตาหรื อ ทุ พ พลภาพถาวรสิ นเชิ ง 1,000,000
บาท การรั ก ษาพยาบาลต่ อ อุ บั ติ เ หตุ แ ต่ ล ะครั ง
500,000บาท(เงื่ อ นไขตามกรมธรรม์ ) ไม่ ร วม
ประกั น สุ ข ภาพ ท่ า นสามารถสั่ ง ซื อประกั น
สุขภาพเพิ่มได้

-

ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นตั ว อาทิ ค่ า ท าหนั งสื อ เดิ น ทาง, ค่ า
โทรศั พ ท์ ส่ วนตั ว , ค่าซั ก รีด , มิ นิบาร์ในห้ อง, รวมถึ ง
ค่าอาหาร และเครื่อ งดื่ม ที่ สั่งเพิ่ มนอกเหนือ รายการ
(หากท่ า นต้ อ งการสั่ งเพิ่ ม กรุณ าติ ด ต่ อ หั ว หน้ า ทั ว ร์
แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่ า ทิ ป คนขั บ รถและไกด์ ท้ อ งถิ่ น ท่ า นละ 50,000
วอนหรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทังทริป (ชาระ
ค่าทิปที่สนามบินวันเช็คอิน)
ค่ า ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม 7% และภาษี หั ก ณ ที่ จ่ า ย 3%
(กรณี ที่ ท่ า นต้ อ งการใบเสร็ จ รั บ เงิ น ในนามบริ ษั ท หรื อ
ต้องการใบกากับภาษี)

ค่านาหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินจากสายการบิน
กาหนด (ปกติ 20 กก.), ค่ าประกั นกระเป๋ ากรณี เกิ ด
การชารุดเสียหาย
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัว
คนต่ า งด้ า ว 3)ใบส าคั ญ ถิ่ น ที่ อ ยู่ 4)ส าเนาทะเบี ย น
บ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2
นิว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่า
ให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก
(สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทาง
ต้องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

ที่นั่ง Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เทีย
่ ว
เป็นที่นั่งที่มีพืนที่วา่ งที่มากกว่าที่นั่งมาตรฐาน ด้วยพืนที่วางขาทีก
่ ว้างเป็นพิเศษ มีพืนที่พอที่จะสามารถ
ยืดขาได้อย่างเต็มที่

ทีน
่ ั่งพรีเมีย
่ ม

ที่นั่ง Hot Seat

ทีน
่ ั่งมาตรฐาน

โซนปลอดเสียง

ประตูทางออก

ที่นั่งทารก

ห้องน้า

**กรณีท่านมีความประสงค์จะซือนาหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันพร้อมชาระค่านาหนัก**
- ซือนาหนักเพิ่ม
5 กก. ชาระเพิ่ม 600 บาท
- ซือนาหนักเพิ่ม
10 กก. ชาระเพิ่ม 1,000 บาท
- ซือนาหนักเพิ่ม
20กก. ชาระเพิ่ม 2,000 บาท
ประกาศส้าคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย
่ ว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กบ
ั ผู้จัด เป็นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และ
ผู้จัดได้ชาระให้กบ
ั สายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรื อ ใช้ บ ริ ก ารตามรายการไม่ ด้ ว ยสาเหตุ ใ ด หรื อ ได้ รับ การปฏิ เสธการเข้ า หรื อ ออกนอกเมื อ งจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทังค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน
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*ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึนของภาษีนามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน *
หมายเหตุสา
้ คัญ : ราคาและค่าบริการเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อชาระเงินค่าจองทัวร์ ค่าทัวร์
มิสามารถเปลี่ยนแปลง วันเดินทาง ชือ
่ ผู้เดินทาง และ/หรือ ยกเลิก เลือ
่ นวันเดินทาง ขอคืนเงินมัดจา ค่าทัวร์ได้ทุกกรณี
และ กรณีที่ทา่ นเดินทางมาจากต่างจังหวัด โดยเครื่องบินภายใน กรุณาแจ้งบริษัทฯก่อนทีท
่ าการจองตั๋วเครื่องบิน มิฉะนัน
บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางโดยจานวนสมาชิกไม่ถึง 20 ท่าน บริษัทฯแจ้ง
ท่านก่อนการเดินทาง 7 วัน โดยคืนเงินค่าทัวร์ให้กบ
ั ท่านทังหมด หรือเลื่อนการเดินทางในช่วงการเดินทางอื่น และ
ค่าบริการนีรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านัน และกรณีที่ทา
่ นเมื่อเดินทางถึงแล้วไม่ท่องเที่ยวพร้อมคณะ
บริษัทฯขอเรียกช้าระเงินเพิ่มท่านละ 200 USD ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ้านวย
ความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพจะน้าภาพถ่ายมาจ้าหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใด
สนใจสามารถซือได้ แต่ถา
้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซือ เพราะทางบริษท
ั ทัวร์ไม่มก
ี ารบังคับลูกทัวร์ซือแต่อย่าง
ใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
ข้อความส้าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด
ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า -ออก นอกประเทศได้ ทาให้ลูกค้าต้องถูก
ส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึนด้วย ฉะนัน
ลู ก ค้ า จะต้ อ งเป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบในค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด ขึ นที่ ท างประเทศนั นๆเรีย ก เก็ บ ทางผู้ จั ด และทางสายการบิ น จะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนในทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทาง
ของตั๋วเครื่องบิน ทังนี ขึนอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้
จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ** ตม. ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไป
สัม ภาษณ์ ในการที่ ท างตรวจคนเข้าเมือ งเรียกสัม ภาษณ์ นัน ขึ นอยู่กับ ทางตรวจคนเข้ าเมือ งเป็ นผู้ พิ จารณา และอยู่ใน
ดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริษัททัวร์ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
เงื่อนไขในการจอง มัดจ้าท่านละ 8,000 บาทต่อท่าน และ ชาระส่วนทีเ่ หลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
ล่วงหน้า (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จด
ั มีสิทธิ
ยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)
**สาเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออก
และเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
เอกสารใช้ในการเดินทาง
- หนังสือเดินทางทีเ่ หลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน **กรณีทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วันเดินทาง หนังสือรับรองการทางานเป็นภาษาอังกฤษ (ตาแหน่ง,
เงินเดือน)
- สาเนาบัตรพนักงาน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมเซ็นสาเนาถูกต้อง
- กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการกรุณาเตรียมสาเนาหนังสือจดทะเบียนที่มช
ี ื่อท่านพร้อมเซ็นรับรองสาเนา
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ
- การเรียกเก็บเอกสารเพิม
่ เติมนีเพื่อประโยชน์ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีของท่านที่ทางบริษัทจะได้
แจ้งให้หวั หน้าทัวร์ทราบเพื่อให้คาแนะนาท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้
การยกเลิกการจอง:เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซือขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงิน
มัดจา หรือ ค่าทัวร์ทังหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง เลือ
่ นการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทังสิน

หมายเหตุ
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทังหมดก่อนท้าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่าน
ลูกค้าและบริษัท ฯ และเมือ
่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือ
ว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทังหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
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4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิน หากเกิดสิ่งของสูญ หาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่ อท่ านตกลงชาระเงินมัด จาหรือค่ าทัวร์ทั งหมดกับ ทางบริษัท ฯ แล้ ว ทางบริษัท ฯ จะถือ ว่าท่ านได้ ยอมรับ เงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทังหมด
7. รายการนี เป็ น เพี ย งข้ อ เสนอที่ ต้ อ งได้ รั บ การยื น ยั น จากบริ ษั ท ฯอี ก ครั งหนึ่ ง หลั ง จากได้ ส ารองโรงแรมที่ พั ก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัด การเรื่อ งห้ อ งพั ก เป็ นสิ ท ธิ ของโรงแรมในการจัด ห้ อ งให้ กั บ กรุ๊ป ที่ เข้ าพั ก โดยมี ห้ อ งพั ก ส าหรั บ ผู้สู บ บุ ห รี่ /
ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทังนีขึนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม
และไม่สามารถรับประกันได้
9. กรณี ผู้เดิ นทางต้ อ งการความช่ วยเหลื อ เป็ นพิ เศษ อาทิ เช่ น ใช้ วิ วแชร์ กรุณ าแจ้ งบริ ษั ท ฯ อย่า งน้ อ ย 7วั นก่ อ นการ
เดินทาง มิฉะนัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านัน
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวน
สิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของเกาหลี หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทาให้
เวลาในการท่องเทีย
่ วและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา
ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครังที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการนาดื่มวันละ1ขวดต่อคนต่อวัน เริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่5ของการเดินทางรวมจานวน 4 ขวด
15. การบริการของรถบัสนาเที่ยวเกาหลี ตามกฎหมายของประเทศเกาหลี มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตาม
ความเหมาะสม ทั งนี ขึ นอยู่ กั บ สภาพการจราจรในวั น เดิ น ทางนั นๆเป็ น หลั ก จึ งขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการปรั บ เปลี่ ย นเวลา
ท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษท
ั ฯได้ทาไว้สาหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัตเิ หตุจากการเดินทาง
ท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ การท่องเที่ยว เท่านัน ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดู
เงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์
(ท่านสามารถซือประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทัว่ ไป และควรศึกษาเงือ
่ นไขความคุ้มครอง
ให้ละเอียด)
17. ผู้จด
ั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนือ
่ งจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนือ
่ งมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถก
ู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
***************************************

