กำหนดกำรเดินทำง 19 – 23 มิ.ย. 2562 / 17 – 21 ก.ค. 2562 / 11 – 15 ส.ค. 2562 / 18 – 22 ก.ย. 2562
16 – 20 ต.ค. 2562 , 23 – 27 ต.ค. 2562 (ช่ วงฤดูใบไม้ เปลีย่ นสี )
วันแรก
21.00 น.
23.15 น.

เชียงใหม่
คณะพร้อมกันที่สนำมบินนำนำชำติเชียงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ เคำน์ เตอร์ สายการบิน KOREAN AIR
มีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
เหิ รฟ้าสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสำยกำรบิน KOREAN AIR เทีย่ วบินที่ KE668
(ใช้ เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 5 ชั่วโมง)
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เทีย่ ง

อินชอน - เกำะนำมิ – วัดวำวูจองซำ – ป้อมปรำกำรฮวำซอง – ซูวอน
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัง่ โมง (เพื่อความ
สะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
แล้ว ให้ท่านได้ทาธุระส่ วนตัว และเจอไกด์ทอ้ งถิ่น
นาท่านเดินทางโดยรถสู่ เกำะนำมิ (NAMI ISLAND) สถานที่ถ่ายทาซีรียย์ อดฮิต WINTR LOVE SONG สถานที่นดั
พบกันครั้งแรกของ Jun Sang และ Yu Jin อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปและเดินชมความงามของต้นไม้ที่ทอดยาวตลอดสอง
ฝั่งถนน ที่สวยงามอีก หลายชนิด ท่านจะรู ้สึกเพลิดเพลินจนลืมเวลา โดยเฉพาะสาหรับผูท้ ี่กาลังอยูใ่ นห้วงแห่ งความรัก
จะรู ้สึกว่าถนนแห่ งความงามสายนี้ส้ นั เกินไป
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรเมนู TAKKALBI
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดวำวูจองซำ (Wawujeongsa Temple) ตั้งอยูใ่ นเมืองยงอิน จังหวัดคยองกีโด เป็ นวัดเก่าแก่ที่
ตั้งอยูก่ ลางภูเขา มีเศียรพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่สีทองอร่ ามดูโดดเด่น ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญของวัดนี้ เศียร
พระพุทธรู ปนี้มีความสู งถึง 8 เมตร วางตั้งอยูบ่ นกองหิ นขนาดใหญ่ วัดแห่ งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวช
แฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุ ณาของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้
ภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทัว่ โลกมากกว่า 3,000 องค์ ภายในวัดยังมีรูปปั้นหิ นสลักดูเหมือนจะเป็ นนก
ฮูกแม่กบั ลูก มีเจดียท์ าด้วยก้อนหิ นดู แปลกตาและเมื่อเดินเข้าสู่ อุโบสถซึ่งอยูบ่ นเนินเขา ก็จะพบกับที่ประดิษฐานพระ
นอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซ่ึงนามาจากอินเดียมีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์เป็ นอย่างมาก ส่ วนบนสุ ดมี
พระพุทธรู ปปางสมาธิสีทององค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ที่วดั แห่ งนี้ยงั เป็ นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิ ด
กีฬา โอลิมปิ ค ในปี ค.ศ. 1987
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ป้อมปรำกำรฮวำซอง (Hwaseong Fortress) เป็ นสิ่ งก่อสร้างขนาดใหญ่ต้ งั แต่ยคุ โจซอน
(Joseon) สร้างขึ้นช่วงปี ค.ศ. 1794-1796 เป็ นป้อมปราการประจาเขต Suwon-si ของจังหวัดเคียงกีโด(Gyeonggi-do)
เพื่อเป็ นรากฐานสาหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริ เวณนี้ กาแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4
ประตูในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยงิ่ ใหญ่และงดงาม รวมทั้งศาลาที่ชื่อว่า Hwahongmun ด้วย
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร เมนู SHABU SHABU
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ JM HOTEL SUWON 3 ดำว หรื อเทียบเท่ำ พักผ่อนตำมอัธยำศัย
สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ - โซล - หมู่บ้ำนบุกชอนฮันอก – ช้ อปปิ้ งฮงอิก – โซล
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม หลังอาหารนาท่านเช็คเอาท์ออกจากที่พกั
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ เป็ นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี เป็ นที่นิยมของชาว
เกาหลีและชาวต่างชาติ เป็ นอย่างมาก ตั้งอยูท่ ่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นเครื่ องเล่นต่างๆบริ การ
ท่าน ด้วยบัตรเครื่ องเล่น UNLIMIT TICKET นอกจากนั้นภายในยังเป็ นสวนพฤกษาชาติขนาดใหญ่ ชื่นชมกับสวนไม้
ดอก ไม้ประดับที่งดงาม ชมสวนสัตว์ซาฟารี ซึ่งไลเกอร์ สัตว์พนั ธ์ผสม ระหว่างเสื อกับสิ งโต ที่มีอายุมากกว่า 13 ปี
ชมหมีแสนรู ้ และสัตว์อื่นๆอีกมากมายหลายชนิด ช้อปปิ้ งของที่ระลึกอย่างจุใจ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรเมนู BBQ BUFFET
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ กรุ งโซล
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จากนั้นนาท่านชม หมู่บ้ำนบุกชอนฮันอก + รวมใส่ ชุดฮันบก (Bukchon Hanok Village) เป็ นหมู่บา้ นทางเหนือที่โด่ง
ดัง นอกจากจะเคยเป็ นที่อยูข่ องขุนนางระดับสู งในสมัยก่อนแล้ว หมู่บา้ นฮันอ๊กยังเป็ นหมู่บา้ นที่มีความสวยงามเป็ น
เอกลักษณ์และเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของเกาหลีที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนแล้ว หมู่บา้ นบุกชอนฮันอ๊กจะตั้งอยู่
ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุงกับชางด็อกกุง โดยที่เส้นทางสัญจรในหมู่บา้ นจะเป็ นเนินเขาสู ง แบ่งออกเป็ น 2 โซน คือ
31 Gahoe-dond และ 11 Gahoe-dond ซึ่งสองข้างทางคุณจะได้สัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศบ้านเกาหลีโบราณที่ยงั คง
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมและบ้านเรื อนไว้เกือบจะสมบูรณ์
นาท่าน ช้ อปปิ้ งทีฮ่ งอิก แหล่งช้อปปิ้ งที่อยูล่ อ้ มรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สิ นค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็ น
สิ นค้าวัยรุ่ นที่ทนั สมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้ อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋ าเครื่ องประดับ
เครื่ องสาอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยูท่ วั่ ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค
จะมีผลงานศิลปะในรู ปแบบต่างๆ เช่น เครื่ องประดับ ตุ๊กตา เสื้ อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ของบางอย่างทามาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้อ บางทีอาจเป็ นสิ นค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร บริกำร ซัมเคทัง หรื อ ไก่ต๋นุ โสม
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าที่พกั RAMADA ENCORE SEOUL MAGOK HOTEL 3 ดำว หรื อเทียบเท่ำ (โซล)
บลูเฮ้ ำส์ - พระรำชวังเคียงบ็อค – GINSENG CENTER – RAISIN TREE - COSMETIC OUTLET - DUTY
FREE – ย่ำนเมียงดง – LOISIR BUFFET - โซล
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
จากนั้นนาท่านผ่ำนชม บลูเฮ้ ำส์ ทาเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบนั ปาร์ก กึน เฮ (หมายเหตุ ระหว่างแล่นผ่านไม่
อนุญาตให้ถ่ายภาพหรื อวิดีโอใดๆ) จากนั้น อิสระให้ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ อนุสาวรี ยร์ ู ปนกฟี นิกซ์ สัญลักษณ์ความ
เป็ นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารู ปหัวมังกร และวงเวียนน้ าพุนบั เป็ นจุดที่มีฮวงจุย้ ที่ดีที่สุดของกรุ งโซล
จากนั้น นาท่านชม พระรำชวังเคียงบ็อกคุง ซึ่งเป็ นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นใน ค.ศ.1394 ในอดีต
กว่า 600 ปี ก่อน ภายในพระราชวังแห่ งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทาลายไปมากในสมัยที่ญี่ปนเข้
ุ่ ามา
บุกยึดครองทั้งยังเคยเป็ นศูนย์บญั ชาการทางการทหาร และเป็ นที่ประทับของกษัตริ ย ์ ปัจจุบนั ได้มีการก่อสร้าง
หมู่พระที่นงั่ ที่เคยถูกทาลายขึ้นมาใหม่ในตาแหน่งเดิม และพาท่านถ่ายภาพคู่กบั พลับพลากลางน้ า เคียงเฮวร ที่ซ่ึงเคย
เป็ นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สาหรับต้อนรับ แขกบ้านแขกเมือง
นาท่านสู่ GINSENG CENTER ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็ นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กนั มากที่สุด
เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปี โสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็ น
โสมที่มีคุณภาพดีที่สุดในสมัยโบราณโสมถือเป็ นของล้าค้ายิง่ กว่าทองโสมเกาหลี จึงจัดว่าเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซ่ึงรัฐบาลรับรองใช้บารุ งร่ างกายทั้งยังเป็ นของฝาก
ซึ่งโสมที่น้ ีมีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า
จากนั้นนาท่านชม สมุนไพรบารุ งตับเกาหลี ( RAISIN TREE ) สมุนไพรบารุ งตับเกาหลี เป็ นสมุนไพรที่มีคุณค่าสู ง
และหายาก ซึ่งผ่านการวิจยั มาเป็ นเวลายาวนานกว่า 20 ปี สมุนไพรบารุ งตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ดต้นฮ็อดเกและผสม
ส่ วนแกนกลางของโสมบริ สุทธิ์ เมล็ดพันธุ์ตน้ ฮ็อดเก เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนยอดเขาซึ่งปราศจาก มลภาวะใดๆ เมล็ด
ต้นฮ็อดเก ทางการแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้สีทอง มีรสชาติเปรี้ ยว ซึ่งบารุ งตับ ม้าม และปอด สามารถรักษาอาการเมา ร้อน
ในกระหายน้ า อาการอาเจียน และท้องผูกทาง การแพทย์แผนปัจจุบนั ยืนยันว่า เมล็ดต้นฮ็อดเก มีสารโพแทสเซียมไน
เนรตซึ่งสามารถลดระดับแอลกอฮอลล์ในเส้นเลือด ซึ่งลดความเสี่ ยงที่แอลกอฮอลล์จะทาลายตับ และ ไต ได้ และช่วย
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ต่อต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังขับไขมันส่ วนเกินและ เอทานอลที่เป็ นผลเสี ยกับตับ ฉะนั้นเมล็ดต้นฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณ
ที่วิเศษกับชีวิตของเราทุกคน
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร บริกำร หมูย่ำงเกำหลี
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งที่ COSMETIC OUTLET เลือกซื้อเครื่ องสาอาง ยีห่ ้อดังไม่ว่าจะเป็ นเมือกหอยทาก เซรั่มพิษงู
ครี มน้ าแตก โบท๊อก ครี มล้างหน้า น้ าหอม โรจูคิส พร้อมรับของแถมมากมาย
จากนั้นนาท่านเข้าเลือกสรรสิ นค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษีสาหรับนักท่องเที่ยวของกรุ ง
โซลพบสิ นค้าหลากชนิดหลายยีห่ อ้ อาทิ หลุยส์วิตอง ชาแนล กุชชี่ เฟอร์รากาโม่ พราด้า ลังโคม คลีนิกซ์ เอสเตเลอ
เดอร์ รวมทั้งสิ นค้าแบรนด์เนมท้องถิ่นยีห่ ้อดัง อาโมเร/ซัลฮวาซู /เฮรา เครื่ องสาอางดังของเกาหลี
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลำดเมียงดง (MYEONGDONG MARKET) ได้ชื่อว่าเป็ นศูนย์รวมแฟชัน่ ชั้น นาของเกาหลี
ที่นี่มีท้งั ห้างสรรพสิ นค้าล็อตเต้เมโทรมิโดป้าและห้างสรรพสิ นค้าชินแกและห้างมิลเรโอเร่ ซ่ึงตั้งอยูท่ ้งั ใต้ดินและบน
ดินขายเครื่ องแต่งกายสาเร็ จรู ปรองเท้า เครื่ องใช้ เครื่ องประดับและเครื่ องสาอางเป็ นที่พึงปรารถนาของนักซื้อนัก
แต่งตัวทั้งหลายตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหารเพื่อแวะรับประทานอาหารได้
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร LOISIR HOTEL BUFFET ลิ้มรสอาหาร บุฟเฟ่ ต์ขาปู อาหารนานาชาติและ
อาหารทะเล มากมาย
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าที่พกั RAMADA ENCORE SEOUL MAGOK HOTEL 3 ดำว หรื อเทียบเท่ำ (โซล)
RED PINE – โซลทำวเวอร์ – AMETHYST - ซุปเปอร์ มำร์ เก็ต – อินชอน – เชียงใหม่
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ โรงแรมทีพ่ ัก
จากนั้นนาท่านเยีย่ มชม RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ทีส่ กัดจำกนำ้ มันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่วย
ควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่ างกาย
จากนั้นนาท่านเดินทางไป โซลทำวเวอร์ (SEOUL TOWER) หรื อ หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL TOWER) ตั้งอยูบ่ น
ภูเขานัมซาน เป็ นจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็ นไฮไลท์สาคัญของกรุ งโซล เพราะเป็ นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทัว่ ทั้งกรุ งโซล มี
ความสู งจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสู ง 479 เมตรจากพื้นดิน คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็ น
คู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่ วนมากจะเตรี ยมกุญแจมาคล้องตรงรั้วข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมี
ความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป (สมัยแรกๆ นิยมใช้ลูกกุญแจเล็กๆ เขียนข้อความ
สัญญารัก และชื่อของคู่รักลงไปในกุญแจ แต่ช่วงปี หลังๆ มานี้เริ่ มมีการพัฒนาอุปกรณ์การคล้องเป็ น เคส
โทรศัพท์มือถือ, บัตร T-MONEY, โซ่จกั รยาน, พลัว่ และอุปกรณ์แปลกๆ อีกหลายอย่างที่คู่รักรุ่ นใหม่สามารถคิดได้
และนามาใช้แทนลูกกุญแจ) **รำคำทัวร์ นไี้ ม่ รวมกุญแจและค่ำขึน้ ลิฟท์**
จากนั้นไปเยีย่ มชม โรงงานพลอยสี ม่วง หรื อ AMETHYST ที่เกาหลีเป็ นดินแดนของพลอยสี ม่วง โดยเชื่อว่าเป็ นพลอย
แห่ งสุ ขภาพและโชคดี พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมืออิสระเลือกซื้อเป็ นที่ระลึก
หรื อฝากคนที่ท่านรัก
รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร บริกำร OSAM BULGOGI AT SUPPERMARKET
จากนั้นนาท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์ มำร์ เก็ต (ละลำยเงินวอน ) สาหร่ าย ขนมต่าง ๆช็อกโกแล็
ตหิ น ซีเรี ยลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรู ป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครี มล้างหน้า
โสม เครื่ องสาอางโสม เป็ นต้น และยังมีหมอนสุ ขภาพ กิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
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18.20 น.
22.05 น.

เหิ นฟ้ากลับสู่ เชียงใหม่ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE667 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัว่ โมงครึ่ ง)
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
“DISCOVER THE COLORFUL WORLD” “

อัตรำค่ำบริกำร 15 ท่ ำนขึน้ ไป

19 – 23 มิ.ย. 2562
17 – 21 ก.ค. 2562
11 – 15 ส.ค. 2562
18 – 22 ก.ย. 2562

16 – 20 ต.ค. 2562
23 – 27 ต.ค. 2562

ผู้ใหญ่ / เด็กอำยุต่ำกว่ำ 11 ปี
เสริมเตียง พักห้ องละ 2 ท่ ำน
พักเดี่ยวเพิ่ม ท่ำนละ

27,500 บำท

27,900 บำท

4,000 บำท

4,000 บำท

กรุณำตรวจสอบ PASSPORT : กรุณำนำพำสปอร์ ตติดตัวมำในวันเดินทำง พำสปอร์ ตต้องมี อำยุไม่ ตำ่ กว่ำ 6 เดื อน หรื อ 180 วัน ขึ้นไป
ก่อนกำรเดินทำง และต้องมีหน้ ำกระดำษอย่ำงตำ่ 3 หน้ ำ
** สำหรับผู้เดินทำงทีม่ ี อำยุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้ เดินทำงกับบิดำ มำรดำ จะต้องมีจดหมำยยินยอมให้ บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศจำกบิดำ
หรื อมำรดำแนบมำด้ วย **
อัตรำค่ำบริกำรรวม
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้ นทำง เชียงใหม่ – อินชอน – เชียงใหม่ (KE)
▪ ภำษีสนำมบิน, Tax Insurance
▪ ทีพ่ ัก 3 คืน ห้ องละ 2 – 3 ท่ำน
▪ อำหำรตำมรำยกำร
▪ ค่ำบัตรเข้ ำชมสถำนทีต่ ำมรำยกำร
▪ หัวหน้ ำทัวร์ / ไกด์ ตำมรำยกำร
▪ ฟรี! กระเป๋ำเป้ 1 ใบ/ท่ำน
▪ ค่ำทิปไกด์ และคนขับ ท้องถิ่น
▪ ค่ำประกันกำรเดินทำง ท่ำนละ 1,000,000.- บำท
อัตรำค่ำบริกำรไม่ รวม
▪ ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ ่ ำย 3% ในกรณีออกใบกำกับภำษี
▪ ค่ำใช้ จ่ำยส่ วนตัว อำทิ อำหำร,เครื่ องดื่มทีส่ ั่งเอง / โทรศัพท์ ,โทรสำร / มินิบำร์ / ทีวชี ่ องพิเศษ ฯลฯ
▪ ค่ำใช้ จ่ำยอันเกิดจำกควำมล่ำช้ ำของสำยกำรบิน อุบัตภิ ยั ธรรมชำติ กำรประท้วง กำรนัดหยุดงำน กำรถูกปฎิเสธไม่ให้ เข้ ำ หรื อ
ออกเมืองจำกเจ้ ำหน้ ำทีต่ รวจคนเข้ ำเมือง
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▪ ค่ำนำ้ หนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีทเี่ กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (23 กิโลกรัมต่อท่ำน)
▪ ทิปหัวหน้ ำทัวร์ แล้วแต่สินนำ้ ใจ
กำรสำรองทีน่ ั่ง และกำรชำระเงิน
❑

จองและชำระมัดจำท่ ำนละ 10,000 บำท ภำยใน 3 วัน หลังจำกได้ รับกำรยืนยันกำรจอง

❑

ส่ วนที่เหลือชาระทั้งหมด 15 วันทาการก่อนการเดินทาง

กรณีคณะออกเดินทำง (บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่ระบุไว้ดงั นี้ )
❑ คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ )
❑ คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 20 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์ )
❑ คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
1. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่เชียงใหม่,กรุ งเทพฯ,เกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ บริ ษทั ระบุในรายการเดินทาง
บริ ษทั ของสงวนสิ ทธ์ไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณีใด ๆ
2. บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
3. เที่ยวบินราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย3%และค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ,ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
5. เมื่อตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้
ระบุไว้ท้งั หมดนี้ แล้ว
กำรเดินทำงจำกประเทศไทยเข้ ำสู่ ประเทศเกำหลีและพิธีกำรเข้ ำเมือง
เอกสารที่ควรเตรี ยมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดย
สุ จริ ตเท่านั้นที่ผา่ นเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1.หลักฐานการทางานประจาของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นาติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทางาน
ภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริ ษทั ผูจ้ ดั คณะ
2.หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนาเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300เหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ
300,000 วอน สาหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบตั รเครดิตการ์ด) หากมีบตั รเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express,
Dinners Club หรื อ Master Card ต้องนาติดตัวไปด้วยหรื อหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
3.ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยูใ่ นระหว่างการศึกษาหรื อบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูป้ กครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่
มีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็ นพาสปอร์ตใหม่ ควรนาพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กบั พาสปอร์ตใหม่หรื อนาติดตัวไปด้วย
5. การแต่งกายสุ ขภาพและแลดูเป็ นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่ รองเท้าแตะ
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กำรยกเลิก
1. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ หรื อคิดตามจริ ง
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6.ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงิน
ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น ในกรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ฯ จะ
ทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจา
ตัว๋ ท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
7. ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทน
ในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรื อค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริ การที่ท่านได้ชาระ
ไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบินบริ ษทั ฯ
ขนส่ ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดาเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับ
ค่าบริ การนั้นๆ
8. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
9.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น และทางบริ ษทั จะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจานวนเงิน 50
USD ต่อท่านต่อวัน
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