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วันแรก
05.00 น.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – RAIL BIKE
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สาย
การบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการ
ขึ้ นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนําการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330300 จํานวน 377 ที่นัง่ จัดที่นัง่ แบบ 3-3-3 นํ้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากต้องการซื้ อ
นํ้าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จา่ ย)
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที
และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลือกที่นั ่งบนเครือ่ ง เนื่องจากต้องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน**)

08.05 น.
15.20 น.

บินลัดฟ้ าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ708 (ไม่มีบริการอาหารบนเครือ่ ง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2
ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพาท่านข้าม
ทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า
4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร
จากนั้ นพาท่านไปสัมผัสกับการท่องเที่ย วปั ่น RAIL BIKE บนรางรถไฟที่มีความมีสเน่ หท์ าง
ธรรมชาติที่หาได้ยาก ให้ท่านได้ชมทัศนี ยภาพตลอดการปั ่น ซึ่งการปั ่นเรียลไบท์จะต่างจาก
รถรางทัว่ ไป ตรงที่ตอ้ งใช้แรงถีบในการปั ่นให้รถเคลื่อนตัวไปข้างหน้า นอกจากจะได้พกั ผ่อนชม
วิวธรรมชาติแล้วยังได้ออกกําลังอีกด้วย
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พักที่
วันที่สอง
เช้า

บริการอาหารเช้า (1) เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตล์เกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย
โดยนําหมูลงในกระทะพร้อมนํ้าซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครือ่ งเคียงและข้าว
สวย
JM HOTEL / M SUWON HOTEL หรือระดับเดียวกัน
เรียนการทํากิมจิ + ใส่ชุดฮันบก – EVERLAND – NAKSEONGDAE PARK
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
จากนั้ นนํ าท่านเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการทํากิมจิของชาวเกาหลีที่ โรงเรียนสอนทํากิมจิ อาหาร
เกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผัก
ต่ า งๆ โดยทั ว่ ไปจะเป็ นผั ก กาดขาว ชาว
เกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้ อ และ
ยัง นํ า ไปปรุ ง เป็ นส่ ว นประกอบอาหารอี ก
หลายอย่ า ง ปั จ จุ บั น กิ ม จิ มี ม ากกว่ า 187
ชนิ ด ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว จะมี ร สเผ็ ด เปรี้ ยว
นอกจากนี้ ยัง สามารถสวมใส่ ชุ ด ประจํา
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ชาติฮนั บก ซึ่งเป็ นชุดประจําชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆ เก็บไว้เป็ นที่ระลึก
จากนั้ นนํ าท่านเดินทางสู่ สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุ ก
กลางแจ้ง ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของประเทศ ถู ก ขนานนามว่า เป็ น ดิส นี ย แ์ ลนด์แ ห่ง เกาหลี ใ ต้ ตั้ง อยู่
ท่ามกลางหุบเขา โดยมีบริษัทซัมซุงเป็ นเจ้าของ ทุกคนจะได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี
ชมไลเกอร์ สิงโตเจ้าป่ า และเสือดินแดนแห่งเทพนิ ยาย และสนุ กกับเครื่องเล่นนานาชนิ ด ไม่ว่า
จะเป็ น รถไฟเหาะตีลงั กา (Rolling X-Train) เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกิ้ ง
(Columbus Adventure) และไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุ กแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (TEXPRESS) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จาํ กัดจํานวนรอบ นอกจากนี้
ยังมีสวนดอกไม้ที่กําลัง ออกดอกบานสะพรัง่ อวดสี สัน ณ สวนดอกไม้สี่ฤดู (Four Season
Garden) ซึ่ ง จะเปลี่ ยนแปลงพัน ธุ ์ดอกไม้ไ ปตามฤดู ก าลในรู ป แบบที่ หลากหลายตลอดทั้ง ปี
(ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาพอากาศ) ด้วยสีสนั ที่สดของดอกไม้แต่ละชนิ ดจึงได้รบั ความนิ ยมอย่างมาก
นักท่องเที่ยวที่มาสวนสนุ กจึงไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็ นที่
ระลึก รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนตุลาคม
- พฤศจิกายน เป็ นสวนดอกเบญจมาศ พร้อมกับมีจดั ตกแต่งสวนสนุ กให้เข้ากับเทศกาลฮัล
โลวีน (Happy Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุ ก และมีเจ้าหน้าที่แต่งตัว
เป็ นผีมาเดินแกล้งนักท่องเที่ยวด้วย
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กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน (3) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี เนื้ อหมู เนื้ อไก่ เนื้ อวัว
ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไม่อ้นั
จากนั้นนําท่านไป GWANAKSAN MOUNTAIN NAKSEONGDAE PARK สวนกวานักซานนักซอง
แด ตั้งอยูใ่ นย่านกวานัก ซึ่งสวนเเห่งนี้ นั้นเเต่เดิมมีการสร้างขึ้ นมาเพื่อเป็ นเกียรติให้กั บนายพล
ใหญ่เเห่งกองทัพโครยอ นายพลคังกังชาน ที่มีผลงานในด้านการสงครามอย่างมาก ก่อนที่ใน
ปั จจุบันนั้ นมันจะถูกปรับเปลี่ยนให้กลายมาเป็ นสวนสาธารณะ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะมีความ
สวยงามเป็ นอย่างมาก ภายในสวนประกอบด้วย ศาลเจ้าอันกุกซา สร้างขึ้ นในปี 1974 เป็ น
สถาปั ตยกรรมไม้ยุคโครยอ บ้านเกิดของนายพล เป็ นพื้ นที่ต้งั เดิมของเจดียห์ ิน 3 ชั้น ปั จจุบัน
เจดียไ์ ด้ถูกย้ายไปอยูใ่ กล้กบั ศาลเจ้าอันกุกซา นอกจากนี้ บริเวณใกล้ๆ ยังมีรูปปั้ นของท่านนาย
พล สูง 2 เมตร ตั้งอยูเ่ พื่อเป็ นอนุ สรณ์อีกด้วย

เย็น

บริการอาหารเย็น (4) เมนู ข้าวยําบิบิมบับ ข้าวยําเกาหลี เสิรฟ์ บริการพร้อมซุปชาบูหม้อ
รวมร้อนๆ
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THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
วัดโชเกซา – อินซาดง - นํ้ามันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม - พระราชวังชางด็อกกุง
COSMETIC - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
จากนั้ นนํ าท่านเยี่ยมชม วัดโชเกซา (JOGYESA TEMPLE) ในอดีตนั้ นวัดแห่งนี้ เป็ นเหมือน
ศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิ กายเซนในเกาหลี ซึ่งเป็ นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็ นอย่างยิ่ง เมื่อ
เดินเข้ามาในวัดสิ่งแรกที่จะสังเกตุเห็นคือ ต้นไม้ใหญ่ดา้ นหน้าประตูทางเข้า มีความสูงถึง 26
เมตร ส่วนอาคารหลักของวัดนั้ นมี อายุ มากกว่า 500 ปี สร้างขึ้ นในปี 1938 ภายในมี พระ
ประธานสีทองขนาดใหญ่ 3 องค์ ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อกันว่ามีความศักสิทธิ์ จึงนิ ยมไปนมัสการใน
วันสําคัญต่างๆ

จากนั้ น ให้ท่ า นได้อิ ส ระช้อ ปปิ้ งที่ ย่ า นอิ น ซาดง หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว่ า ถนนสายวัฒ นธรรม
(ANTIQUE STREET) อีกหนึ่ งสถานที่ที่อยากจะแนะนําให้มาเดินเล่น ประกอบด้วยถนนหลักอิน
ซาดง มีตรอกซอกซอยแยกออกไปทั้งสองข้างทาง ภายในตรอกเป็ นร้านอาหารแบบดั้ งเดิม โรง
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นํ้าชา ร้านกาแฟ และแกลลอรี่ ในย่านแห่งนี้ เป็ นแหล่งรวมแกลลอรี่ต่างๆ กว่า 100 แห่ง หรือ
เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในย่านนี้ ก็จะมีไกด์คอยให้คาํ แนะนําในการเดินทาง อาทิ
- ALIVE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ที่ไม่ได้มีแค่ 3 มิติ แต่มีถึง 4 มิ ติ ศิลปะที่ มีชีวิตภายใน
พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยผลงานศิลปะ 45 ชิ้ นงานที่หลากหลาย โดยแบ่งออกเป็ น 2 ห้องจัด
แสดงนิ ทรรศการภาพวาด 3 มิติผสมกับภาพลวงตา ซึ่งผูเ้ ข้าชมจะต้องร่วมเป็ นส่วนหนึ่ งของ
ภาพวาดด้วยการโพสท่าต่างๆให้สอดคล้อง เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเป็ นอีกสถานที่หนึ่ ง
- RUNNING MAN THEME PARK ศูนย์ประสบการณ์แห่งใหม่ในย่านอินซาดง กับภารกิจต่างๆ
กว่า 10 ภารกิจ กับจุดสะสมคะแนน R-Point ที่ผูเ้ ล่นจะต้องสะสมคะแนนให้ได้มากกว่า 80
คะแนน เพื่อรับใบประกาศนี ยบัตรที่ระบุวา่ คุณคือสมาชิกคนใหม่ของ RUNNING MAN
*** หมายเหตุ : ราคานี้ยงั ไม่รวมค่าเข้า ALIVE MUSEUM และ RUNNING MAN THEME
PARK สาหรับผูท้ ่ีสนใจ ***

จากนั้ นนํ าท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากนํ้ ามันสน มีสรรพคุณช่วยบํารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย
จากนั้นนําท่านเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSENG CENTER) สมุนไพรโสมขึ้ น
ที่ชื่อว่าเป็ นราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกนํ ามาใช้เพื่อสุ ขภาพเป็ นเวลานานากว่า 2,000 ปี ใน
ตํารายาแผนระบุวา่ โสมเป็ นสมุนไพรที่ชว่ ยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วย
ทําให้จิตใจสงบ มีสรรพคุณทางการแพทย์คือช่วยบํารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง
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กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน (6) เมนู ไก่ตนุ๋ โสม เป็ นอาหารบํารุงสุขภาพ ไก่ขนาดกําลังเหมาะ
ยัดไส้ดว้ ยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบํารุงร่างกาย เสิรฟ์ ในหม้อดินร้อนๆ
จากนั้นนําท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังลําดับที่
สองที่ ถูก สร้า งต่ อ จากพระราชวัง เคี ย งบกกุ ง เคยใช้เ ป็ นที่ พํานั ก ของพระมหากษั ตริ ย์ห ลาย
พระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็ น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที่ยงั คงรักษาไว้
พระราชวังหลวงทั้ง 5 ที่ในโซลนั้ น จะมีลกั ษณะหน้าตาคล้ายๆ กัน แตกต่างกันที่ทัศนี ยภาพ
เท่านั้น รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานที่ดว้ ย อย่างตัวพระราชวังชางด็อกกุงแห่งนี้ ก็มีไฮไลท์
ที่น่าสนใจคือ สวนฮู วอน หรือสวนแห่งความลับนั น่ เอง (Secret Garden) ภายในพระราชวัง
ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังที่ใช้สาํ หรับเป็ นที่
พักผ่อนของพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณ เมื่อเดินเข้ามาบริเวณด้านในพระราชวังจะเจอกับ
ลานกว้างๆ เป็ นพื้ นที่สาธารณะที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ พระราชวังแห่งนี้ เคยถูกเผา
ทําลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะในปี 1611 และได้กลายเป็ นสมบัติทางวัฒนธรรม
นั บ ตั้ ง แต่ น้ั น เป็ นต้น มา ปั จ จุ บั น ยัง คงเหลื อ ความงดงามบางส่ ว นของพระราชวัง เอาไว้
นอกจากนั้นยังมีตน้ ไม้ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อนํ้า และศาลาริมนํ้า
*** หมายเหตุ: กรณี ท่ี พระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิ ดทาการ ขอสงวนสิ ทธิ์ปรับรายการ
ท่องเที่ยว ทดแทนเป็ น พระราชวังถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวัง
เก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตั้งโดดเด่นสง่างามอยู่ท่ามกลางอาคารสไตล์
ตะวันตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ ยิ่งช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วยิ่งสวยงาม
ไปอีก ในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร หากมาได้ถูกจังหวะจะได้ชมพิธีเปลี่ยนเวร
ยามประจําวัน ซึ่งในหนึ่ งวันนั้นจะมี 3 รอบ ***
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นําท่านแวะช้อปที่รา้ นเครื่องสําอางค์ยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนักช้อปชาวไทย
เพื่อเลือกซื้ อกลับไปเป็ นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็ นสกินแคร์
บํารุงผิ วแบรนด์ DEWINS และ JSM ที่เป็ นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็ นครีมหอยทาก
ครีมนํ้าแตก ครีมขัดขี้ ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็ นต้น และยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครีมว่าน
หางจระเข้ แป้ งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ

จากนั้นนํ าท่านเลือกซื้ อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ที่รา้ นค้าปลอดภาษี ที่ใหญ่
ที่สุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น นํ้ าหอม เสื้ อผ้า เครื่องสําอาง
กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดงั และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดย
ชั้นใต้ดินจะเป็ นสินค้าแบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็ น
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ต้น ในส่วนของชั้นที่ 1 เป็ นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิ เช่น
ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็ นต้น ชั้น 2 เป็ นช็อป MCM ชั้นที่ 3 เป็ นโซน
เครื่องสําอางค์หลากหลายแบรนด์ดงั ไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE,
L'Oré al, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็ นต้น
ชั้น 4 จะเป็ นสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และชั้นที่ 5 จะเป็ นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร

จากนั้นนําท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลายทรัพย์
ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้ จะมีเสื้ อผ้า กางเกง รองเท้า
นํ้าหอม เครื่องสําอางค์ท้งั แบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และ
ศิ ล ปิ นเกาหลี หรื อ อะไรที่ วั ย รุ่ น ต้อ งการก็ ส ามารถหาได้จ ากที่ ต ลาดนี้ อาทิ เ ช่ น ร้า น
เครื่องสําอางค์คท์ ี่คุน้ หูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็ น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL
REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องสําอางค์คจ์ ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และ
บางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็ นร้านขายรองเท้าชื่อดัง ร้าน MBC MART ก็มีรองเท้า
หลากหลายแบรนด์ดงั ให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS,
CONVERSE, FILA เป็ นต้น
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เย็น
พักที่

อิสระอาหารเย็น 1 มื้ อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอะเมทิส - โซลทาวเวอร์ – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
สนามบินอินชอน
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริญเติบโตในป่ าลึก
บนภูเขาที่ ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนื อระดับนํ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่
นิ ยมนํ ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ ง ไม่ถูกทําลายจาก
การดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา
จากนั้ นนํ าชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST) เกาหลีเป็ น
ถิ่ นของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุ ขภาพและนํ าโชค โดยมีต้งั แต่สีม่วงอ่อน
เย็นตาจนถึ งสีม่วงไวน์ มีเสน่ หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับตาเมื่อมาทํา
เป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ

เช้า

พบกับหนึ่ งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) ตั้งอยูบ่ น
ภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง
479 เมตรจากพื้ นดิน ซึ่งยังคงได้รบั ความนิ ยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยวและคู่รกั ชาวเกาหลี
ไม่ว่าจะเป็ นช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็ นจุดชมวิวที่มองเห็น
วิวทัว่ ทั้งกรุ งโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนราม่า นั บเป็ นอีกสถานที่ สุดแสนโรแมนติกแห่ง
หนึ่ งที่คู่รกั ทุกคู่ไม่ควรพลาด ถื อเป็ นไฮไลท์สําคัญของกรุ ง โซลที่นักท่องเที่ ยวทุกคนจะต้องมา
แวะเช็คอิน นอกจากนี้ ยังมีไฮไลท์สาํ คัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอิน
คือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่า คู่รกั ที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะ
มีความรักที่ยนื ยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้ นลิฟท์**
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กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน (8) เมนู ชาบู ชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้ นเมืองของ
เกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ
จากนั้ นนํ าท่านแวะซื้ อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้ อ 5 แถม 1) สาหร่าย
ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม
ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกี้
เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็ นต้น
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เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ709 (ไม่มีบริการอาหารบนเครือ่ ง)
ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ


*** สาคัญมากโปรดอ่าน ***
ในกรณีทตี่ ้ องออกตั๋วภายใน เครื่ องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่ อนทาการออกตั๋วโดยสาร กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าที่ทุกครั้ง
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นเที่ยวบินหรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
มิเช่ นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดใดทั้งสิ้น
ขอบพระคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้ องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น
ไม่ เช่ นนั้นทางบริษัทจะไม่ คืนมัดจาไม่ ว่าด้ วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ ทาการจ่ ายค่ าตั๋วไปให้ กบั การสายการบิน
เรียบร้ อยแล้ว โปรดอ่ านข้ อความให้ ถี่ถ้วนก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ แก่ ตัวท่ านเอง
**พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับรวมถึงวันกลับ และพาสปอร์ ตจะต้ องไม่ ชารุ ดหรื อฉีกขาด การผ่ านเข้ า-ออก
ประเทศ ขึน้ อยู่กบั การพิจารณานาของทางเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง ทางบริษัทไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ **

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้ องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่ านั้น ไม่ เช่ นนั้น ทางบริษทั จะไม่ คืนมัดจาไม่ ว่า
ด้ วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะทางบริษทั ได้ ทาการจ่ ายค่ าตั๋วกับการสายการบินเรียบร้ อยแล้ว โปรดอ่านข้ อความให้ ถี่
ถ้ วน ก่อนการจองทัวร์ ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ แก่ตัวท่ านเอง
ข้ อความสาคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด
ในกรณี ที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทาให้ลูกค้าต้องถูกส่ งตัว
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ค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรื
อต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นงั่ ว่าง หรื อตามวันเดิ นทางของตัว๋ เครื่ องบิน

รับส่วนลด รบกวนสอบถามเจ้าหน้าที่ทางไลน์นี้ @teawsanooktour

อัตราค่าบริการ เกาหลี 4 วัน 3 คืน (AIR ASIA X)
KOREA FALLEN LEAVES (ซูวอน - โซล – โซล)
กําหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2561
01 – 04 พฤศจิกายน 2561
02 – 05 พฤศจิกายน 2561
03 – 06 พฤศจิกายน 2561
04 – 07 พฤศจิกายน 2561
05 – 08 พฤศจิกายน 2561
06 – 09 พฤศจิกายน 2561
07 – 10 พฤศจิกายน 2561
08 – 11 พฤศจิกายน 2561
09 – 12 พฤศจิกายน 2561
10 – 13 พฤศจิกายน 2561
11 – 14 พฤศจิกายน 2561
12 – 15 พฤศจิกายน 2561
13 – 16 พฤศจิกายน 2561
14 – 17 พฤศจิกายน 2561
15 – 18 พฤศจิกายน 2561
16 – 19 พฤศจิกายน 2561
17 – 20 พฤศจิกายน 2561
18 – 21 พฤศจิกายน 2561
19 – 22 พฤศจิกายน 2561
20 – 23 พฤศจิกายน 2561
21 – 24 พฤศจิกายน 2561
22 – 25 พฤศจิกายน 2561
23 – 26 พฤศจิกายน 2561
24 – 27 พฤศจิกายน 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999
13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999
14,999

ราคา
จอยแลนด์
(ไม่รวมตั ๋ว)
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
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ราคา
เด็กอายุไม่เกิน
2 ปี
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
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พักเดี่ยว
เพิ่ม
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

25 – 28 พฤศจิกายน 2561
26 – 29 พฤศจิกายน 2561
27 – 30 พฤศจิกายน 2561
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561

13,999
13,999
13,999
13,999
14,999
14,999

7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 40,000 วอน /ทริป/ท่าน**
**หมายเหตุ**
1. รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจ้ ดั ได้
ชําระให้กบั สายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ดว้ ยสาเหตุใ ดหรือได้รบั การปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้แก่ท่าน
***และทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็ นชาวต่างชาติ และพระ
จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดั กรุ๊ปเหมาที่เป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุ รกิจ
ขายตรงเครื่องสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุก
ครั้ง**
2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดิ นทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปั ญหาต่างๆ
ตลอดจนข้อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รบั ผิ ดชอบ หากท่านมีความจําเป็ นต้องรับฝากของจากผูอ้ ื่นเพื่อที่จะ
นําไปยังประเทศนั้นๆ หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็ นสิ่งของผิ ดกฎหมาย ซึ่ง ของผิ ด
กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ ประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รบั ฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่า
ด้วยกรณี ใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทได้ทําการจ่ายค่าตัว๋ ไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่าน
ข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
4. โรงแรมที่ พัก ที่ ป ระเทศเกาหลี ใ ต้อ าจะมี ก ารสลับ ปรับ เปลี่ ย นขึ้ นอยู่กับ ความเหมาะสมเป็ นหลัก โดยคํา นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
5. ประเทศเกาหลี ใต้จะมีช่ างภาพมาถ่ ายรูป และช่ วยดูแ ลอํานวยความสะดวกตลอดการเดิ นทาง และวันสุ ดท้าย
ช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้ อได้ แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ
เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
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6. ทัวร์ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิ้ ง เช่น นํ้ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนิ นการในการ
แยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน
90 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจ
เข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้
1. พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
2. ตั ๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้
3. สิ่งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พาํ นักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงิน
สด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พาํ นักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ) ทาง
ทัวร์จดั เตรียมให้
5. กําหนดการเดินทางระหว่างที่พาํ นักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล ,
ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั ่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
เอกสารประกอบในการยืน่ วีซ่า
1) พาสปอร์ต
2) ใบประจําตัวคนต่างด้าว
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3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู่
4) สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว 2 รูป
(สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อสํารองที่นัง่ ภายใน 3 วัน
หลังจากการจอง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชําระครบเต็มจํานวนเลย
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ ี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือ เอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ า
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตี มดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด
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4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่ าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย
10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั
ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ
รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่า
ที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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 สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทาํ มาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ ,
เนื้ อสัตว์ , ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน
อัตราที่สูงมาก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เทีย
่ วสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ทีต
่ งั ้ สานั กงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเทีย
่ ง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
Line ID:@teawsanooktour |FB:เทีย
่ วสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล|YouTube ช่อง::เทีย
่ วสนุกทัวร์ แอนด์แทรเวล
จะเทีย
่ วทีไ่ หน ไหน ก็เข ้าเว็บนีw
้ ww.ทัวร์เกาะลังกาวี.com

