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วันแรก
13.00 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอนิ ชอน)
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์ เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานยยคยามะะวยกในการข้นนเคร่่ อง (หัยหน้าทัยร์แนะนาการเวินทาง) ะายการบิน AIR ASIA
X ใช้เคร่่ อง AIRBUS A330-300 จานยน 377 ที่นงั่ จัวที่นงั่ แบบ 3-3-3 นน าหนักกระเป๋ า 20 กก. /ท่าน (หากต้องการซ่นอนน าหนัก
เพิม่ ต้องเะี ยค่าใช้จ่าย)
หมายเหตุ เคาน์ เตอร์ เช็ คอินจะปิ ดบริ การก่ อนเวลาเครื่ องออกอย่ างน้ อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้ อม ณ ประตูขึน้ เครื่ องก่ อน
เวลาเครื่ องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกทีน่ ั่งบนเครื่ อง เนื่องจากต้ องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน**)

16.00 น.
23.35 น.

บินลัวฟ้าะู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โวยเที่ยยบินที่ XJ702 (ไม่มีบริ การอาหารบนเคร่่ อง)
เวินทางถ้ง สนามบินนานาชาติอนิ ชอน (เยลาท้องถิ่นเร็ ยกย่าไทย 2 ช.ม. กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเยลาท้องถิ่นเพ่่อะะวยก
ในการนัวหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรยจคนเข้าเม่องและศุลกากรแล้ย ขอต้อนรับทุกท่านะู่ ะาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชนา
ทุกท่านข้ามทะเลตะยันตกว้ยยะะพานแขยนยองจอง หร่ อ ะะพานเพ่่อคยามหยังในการรยมชาติที่ยายกย่า 4.42กม. และมียอว
โวมะูง 107 เมตร นาท่านเวินทางะู่ เมืองอินชอน

พักที่

GRAND PALACE HOTEL หรื อระดับเดียวกัน

วันทีส่ อง
เช้ า

พิพทิ ธภัณฑ์ จาจังเมีย่ น - RAIL BIKE - โรงเรียนสอนทากิมจิ + ชุดฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (1)
จากนันนนาท่านเวินทางไปเรี ยนรู ้ขน นั ตอนการทาจาจังเมี่ยนที่ พิพิธภัณฑ์ จาจังเมีย่ น เป็ นะถานที่จวั แะวงเกี่ยยกับเมนูอาหารข้นน
ช่่อของเกาหลี หร่ อที่คนไทยเคยเห็นกันตามซีรี่ยเ์ ร่่ องวัง รู ้จกั กันวีในช่่อ บะหมีด่ า เมนูนน ียงั เป็ นหน้่งในเมนูประจาตัยของนางเอก
เกาหลีอีกว้ยย
จากนันนนาท่ านชมธรรมชาติน อกเม่ องะนุ กไปกับการปั่ น RAIL BIKE บนรางรถไฟเก่าที่ ปิ วตัยลงไป ชมคยามงามของยิย
ทิยทัศน์ต่างๆ ท่ามกลางธรรมชาติอนั ะยยงาม ระยะทางในการปั่ นไป-กลับ ประมาณ 4 กิโลเมตร โวยรถที่ใช้ปั่นค่อรถรางที่ มี
การวัวแปลงให้ใช้แรงขาปั่ นฟันเฟ่ องให้ลอ้ หมุนคล้ายๆ จักรยานแบบนัง่ เะ้นทางนีนจะเป็ นแถบชนบทเล็กๆ บรรยากาศจะร่ มร่่ น
ไปว้ยยต้นไม้ มีอุโมงค์ให้ลอวเป็ นระยะๆ ระหย่างทางจะผ่านแนยต้นซากุระที่กาลังบานะะพรั่งเรี ยงรายไปตามเะ้นทาง
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จากนันนท่ านเวิ นทางะู่ โรงเรี ยนสอนทากิมจิ เพ่่อให้ท่านเรี ยนรู ้ยฒั นธรรมการทากิ มจิ ของชายเกาหลี กิ มจิ เป็ นอาหารเกาหลี
ประเภทผักวองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัยของชายเกาหลี ว้ยยการหมักพริ กะี แวงและผักต่างๆ โวยทัย่ ไปจะเป็ นผักกาวขาย ชาย
เกาหลีนิยมรับประทานกิ มจิ เก่ อบทุกม่นอ และยังนาไปปรุ งเป็ นะ่ ยนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปั จจุบนั กิ มจิมีมากกย่า 187
ชนิว ะ่ยนใหญ่แล้ยจะมีระเผ็ว และเปรีน ยย ท่านยังะามารถลองะยมใะ่ ชุดฮันบก ซ้่งเป็ นชุวประจาชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพ
ะยยๆเก็บไย้เป็ นที่ระล้ก

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน (2) เมนู บุฟเฟต์ บาบีควิ ปิ้ งย่ างสไตล์ เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไม่ อ้นั
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จากนันนนาท่านเวินทางะู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ะยนะนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่ะุวของประเทศ ถูกขนานนามย่าเป็ นวิะนียแ์ ลนว์
แห่ งเกาหลี ใต้ ตันงอยู่ท่ ามกลางหุ บ เขา ประกอบไปว้ยยโซนต่ างๆ วังนีน Global Fair, Magic Land, European Adventure,
American Adventure, Zootopia เม่่อท่านก้ายผ่านประตูเข้าไปในะยนะนุกเอเยอร์ แลนว์ พบกับอาคารทรงะยยที่ตกแต่งว้ยย
ะถาปั ตยกรรมแบบยิกตอเรี ยตะยันออก และอินเวีย ซ้่งผะมผะานจนเข้ากันลงตัย แยะถ่ายรู ปะยยๆ ที่ Magic Tree ต้นไม้แฟนตา
ซีขนาวใหญ่ที่จะเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาลต่างๆ ถ่อเป็ นอีกจุวแลนว์มาร์คะาหรับนักท่องเที่ยย
ใครชอบเครื่ องเล่ นหวาดเสียวต้ องห้ ามพลาดเด็ดขาด!! ะนุกกับเคร่่ องเล่นนานาชนิวไม่ยา่ จะเป็ น รถไฟเหาะตีลงั กา (Rolling XTrain) ที่เร็ ยะุ วๆ และตีลงั กาถ้ง 2 รอบ เฮอร์ ริเคน (Hurricane) เคร่่ องเล่นที่จะหมุนๆ เหยี่ยงๆ ให้หัยใจเต้นรัยกับคยามะู งเก่อบ
20 เมตรจากพ่นนวิน! วับเบินลร็ อกะปิ น (Double Rock Spin) ที่จะหมุนๆ ตีลงั กา 3 ตลบบนอากาศว้ยยคยามะู งที่แทบกลันนหายใจ
เร่ อเหาะไยกินง (Columbus Adventure) เตรี ยมตัยเตรี ยมใจไปกับเจ้าเร่ อเหาะยักษ์ที่จะเหยีย่ ทุกคนข้นนไปะูงถ้ง 30 เมตร ในมุม 75
องศา และไฮไลค์ ทพี่ ลาดไม่ ได้ ของสวนสนุกแห่ งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไม้ ทสี่ ู งชันเป็ นอันดับ 4 ของ
โลก ซึ่งมีความชันถึง 77 องศา และวิง่ ด้ วยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ชั่วโมง

พิเศษ!!! ทางเล่อกใหม่ะาหรับท่านที่ไม่ชอบการรอคิยนานๆ ะามารถซ่น อบัตร Q-Pass เพ่่อข้นนไปรอเล่นไว้เลย โวยซ่น อ
แพคเกจเฉพาะ T-Xpress จ่ายเพิ่มเพียง 30,000 ยอน (ราคาะาหรับ 2 ท่าน) จะไว้รับตัย๋ Q-Pass และ SD Card ขนาว 16
GB ใะ่ กล้อง Action Camera มาให้ เม่่ อถ้ งว้านบนให้นากล้องะ่ งให้เจ้าหน้าที่ เพ่่อติ วตันง ซ้่ งจะเป็ นโบกีน ะุวท้ายของ
ขบยนรถไฟ 1 รอบจะนัง่ ไว้เพียง 2 ท่าน เพราะจุวติวตันงกล้องมีเพียง 1 ชุว จากนันนก็ลุย!! และหลังจากลงจากรถไฟแล้ย
ท่านะามารถนา SD Card มาตรยจะอบการบันท้กยีวีโอ หากยีวีโอเะี ยจะะามารถข้นนไปเล่นใหม่ไว้อีก 1 รอบ
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พักเหนื่ อยจากเครื่ องเล่ น หลุดเข้ ามาในโลกของเหล่ าสั ตว์ มากมาย!! ในโลกของ Zootopia หน้่ งในะยนะัตย์ที่ใหญ่
ที่ะุวของเกาหลี มีะัตย์มากกย่า 2,000 ตัย จาก 200 กย่าะายพันธุ์ พาทุกท่านท่องไปกับโลกของะัตย์ป่าซาฟารี ข้นนไปบนรถบัะ
ซาฟารี เพ่่อใกล้ชิวกับเหล่าะัตย์ป่ายิ่งข้นนอย่างโซน Safari World พบกับะัตย์ที่น่าเกรงขามอย่างะิ งโตเจ้าป่ า เะ่ ออันวุร้าย และ
หมีตยั ใหญ่ที่อาจจะโผล่มาทักทายคุณไว้ทุกเม่่อ
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จะมีอะไรตื่นเต้ นไปกว่ าการนั่งรถสะเทิน้ น้าสะเทิน้ บก !! ตะลุยเข้าไปในโซน Lost Valley พร้อมเพลิวเพลินกับการชม
ะัตย์ต่างๆ ที่เวินเล่นอย่างอิะระ ถ้าโชควีอาจจะไว้พบกับะัตย์เหล่านีนมาขอขนมกินถ้งหน้าต่างรถเลยทีเวียย

เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่ าสั ตว์ โลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา!! เวินชมะยนวอกไม้ที่กาลังออกวอกบาน
ะะพรั่ งอยวะี ะั น ณ สวนดอกไม้ สี่ ฤ ดู (Four Season Garden) ซ้่ ง จะเปลี่ ย นแปลงพัน ธุ์ ว อกไม้ไ ปตามฤวู กาลในรู ป แบบที่
หลากหลายตลอวทันง ปี (ทันง นีน ข้น น อยู่กับ ะภาพอากาศ) ว้ย ยะี ะั น ที่ ะ วของวอกไม้แ ต่ ล ะชนิ ว จ้ งไว้รั บ คยามนิ ย มอย่างมาก
นักท่องเที่ยยที่มาะยนะนุกจ้งไม่พลาวที่จะมาถ่ายรู ปเก็บบรรยากาศคยามะวช่่นกลับไปเป็ นที่ระล้ก รยมทันงยังมีการจัวเทศกาล
ในแต่ละเว่อน อาทิเช่น ในช่ วงฤดูใบไม้ ผลิ ประมาณเดือนเมษายน – มิถุนายน เป็ นสวนดอกทิวลิป และดอกกุหลาบ ในช่ยงฤวู
ร้อน ประมาณเว่อนมิถุนายน - ะิ งหาคม เป็ นะยนวอกลิลลี่หลากะี ะนั ยังไม่หมวแค่นน นั ในช่ยงเว่อนนีนจะมีเทศกาลคลายร้อนไป
กับะายนน า (Summer Splash) ในฤวูใบไม้ร่ยง ประมาณเว่อนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็ นะยนวอกเบญจมาศ พร้อมกับมีจวั ตกแต่ง
ะยนะนุกให้เข้ากับเทศกาลฮัลโลยีน (Happy Halloween) มีการจัวขบยนรถแฟนซีแห่รอบะยนะนุก และมีเจ้าหน้าที่แต่งตัยเป็ น
ผีมาเวินแกล้งนักท่องเที่ยยว้ยย ในช่ยงฤวูหนายประมาณเว่อนพฤศจิกายน - ธันยาคม มีการจัวงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริ ะต์มาะ
และต้อนรับเทศกาลปี ใหม่ ทุกเทศกาลจะตกแต่งว้ยย แะง ะี เะี ยง ะุ วอลังการ พร้อมทันงมีขบยนพาเหรวมาะร้างคยามบันเทิ ง
ให้กบั เว็กๆ เช่น White Christmas Parade, Moonlight Parade
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การแสดขบวนพาเหรดอันน่ าตื่นตาตื่นใจ! ชมขบยนพาเหรวะุวยิง่ ใหญ่อย่าง คานิยลั แฟนตาซี พาเหรว (Carnival Fantasy
Parade) พบกับโชย์ต่างๆ จากทัย่ ทุกมุมโลก มีทน งั ธี มะไตล์บราซิ ลอย่างแซมบาเฟะติยลั (Samba festival) ไปจนถ้งธี มเยนิ ะคา
นิยลั (Venice Carnival) จากอิตาลีก็ตบเท้าเข้าร่ ยมขบยนว้ยย ะนุกะนานกับการเต้นราไปพร้อมๆกัน ช่ยงหัยค่าเป็ นอีกหน้่ งการ
บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

แะวงที่พลาวไม่ไว้เช่นกัน อย่าเพิ่งรี บกลับ! หากท่านยังไม่ไว้ชมการแะวงพลุะุวอลังการหลังจากพระอาทิตย์ตกวิน และยังมี
ขบยนพาเหรวที่จวั เต็มทันงแะง ะี เะี ยง อย่างมูนไลท์พาเหรว (Moonlight parade) ให้ท่านไว้ชมอีกว้ยย ขบยนพาเหรวจะมีรอบ
14.30 18.30 และ 19.30 น.
เย็น
พักที่
วันทีส่ าม
เช้ า

บริการอาหารเย็น (3) เมนู บิบิมบับ ข้ าวยาเกาหลี ประกอบด้ วยผักต่ างๆ พร้ อมกับเนื้อสัตว์ หมัก เสิ ร์ฟบริการพร้ อมซุปชาบูหม้ อ
ร้ อนๆ
THE M HOTEL / GALAXY HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
ศู นย์ สมุนไพรโสม - คอสเมติค - พระราชวังชางด็อกกุง - ศู นย์ สมุนไพรฮอตเกนามู - EWHA WOMANS
UNIVERSITY - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)
จากนันนนาท่านออกเวินทางไปยัง ศู นย์ สมุนไพรโสมเกาหลี ะมุนไพรที่ช่ยยเะริ มคยามแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอว ช่ยย
ทาให้จิตใจะงบ และเพิ่มพละกาลัง มีะรรพคุณทางการแพทย์ช่ยยบารุ งหัยใจ ป้ องกันโรคหัยใจขาวเล่อว เะริ มประะิ ทธิภาพทาง
เพศ ลวและป้ องกันมะเร็ ง
จากนันน น าท่ านแยะช้อปที่ ร้านเคร่่ อ งะาอางค์ย อวนิ ยม COSMETIC OUTLET ะยรรค์ของนักช้อปชายไทย เพ่่ อ เล่ อกซ่น อ
กลับไปเป็ นของฝาก มีให้เล่อกมากมายหลากหลายแบนว์ ไม่ยา่ จะเป็ นะกินแคร์ บารุ งผิยแบรนว์อย่าง DEWINS และแบรนว์
JSM ที่เป็ นะิ นค้าหลักของทางร้าน ไม่ยา่ จะเป็ นครี มหอยทาก ครี มนน าแตก ครี มขัวขีนไคล ะแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็ นต้น และยังมี
ะิ นค้าอ่่นๆ อาทิเช่น ครี มย่านหางจระเข้ แป้ งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนว์ครี ม ยาะระผม ฯลฯ

จากนันนนาท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง พระราชยังลาวับที่ะองที่ถูกะร้างต่อจากพระราชยังเคียงบกกุง เคยใช้เป็ นที่พานักของ
พระมหากษัตริ ยห์ ลายพระองค์ในะมัยราชยงศ์โชซอน และยังเป็ น 1 ใน 5 ของพระราชยังะาคัญที่ ยงั คงรักษาไย้ พระราชยัง
หลยงทันง 5 ที่ในโซลนันน จะมีลกั ษณะหน้าตาคล้ายๆ กัน แตกต่างกันที่ทศั นียภาพ รยมถ้งคยามพิเศษของแต่ละะถานที่วย้ ย อย่าง
ตัยพระราชยังชางว็อกกุงแห่งนีนก็มีไฮไลท์ที่น่าะนใจค่อ ะยนฮูยอน หร่ อะยนแห่งคยามลับนัน่ เอง ภายในพระราชยังประกอบไป
ว้ยยเขตพระราชฐานชันนนอก พระราชฐานชันนใน และะยนว้านหลังที่ ใช้ะาหรับเป็ นที่ พกั ผ่อนของพระมหากษัตริ ยใ์ นะมัย
โบราณ เม่่ อเวิ น เข้ามาบริ เยณว้านในพระราชยังจะเจอกับ ลานกย้าง เป็ นพ่น น ที่ ะ าธารณะที่ นักท่ องเที่ ยยะามารถเวิ น ชมไว้
พระราชยังแห่งนีนเคยถูกเผาทาลายไปในช่ยงปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะในปี 1611 และไว้กลายเป็ นะมบัติทางยัฒนธรรมนับตันงแต่
นันนเป็ นต้นมา ปั จจุบนั ยังคงเหล่อคยามงวงามบางะ่ยนของพระราชยังเอาไย้ นอกจากนันนยังมีตน้ ไม้ขนาวยักษ์มีอายุกย่า 300 ปี
บ่อนน า และศาลาริ มนน า
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หมายเหตุ กรณีที่พระราชวังชางด็อกกุงไม่ เปิ ดทาการ ขอสงวนสิ ทธิ์ปรับรายการท่ องเที่ยว ทดแทนเป็ น พระราชวังถ็อกซู กงุ 1
ใน 5 พระราชยังเก่าแก่ของราชยงศ์โชซอน มีขนาวไม่เล็กไม่ใหญ่ ตันงโววเว่นะง่างามอยูท่ ่ามกลางอาคาระไตล์ตะยันตกใจกลาง
กรุ งโซล แต่ะยยงามร่ มร่่ นไปว้ยยต้นไม้ ยิ่งช่ยงฤวูใบไม้เปลี่ยนะี แล้ยยิง่ ะยยงามไปอีก ในแต่ละยันจะมีการเปลี่ยนเยรยามของ
ทหาร หากมาไว้ถูกจังหยะจะไว้ชมพิธีเปลี่ยนเยรยามประจายัน ซ้่ งในหน้่ งยันนันนจะมี 3 รอบ ค่อ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที่
ะอง 14.00 น. และรอบะุวท้ายตอน 15.30 น.
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน (5) เมนู ไก่ ต๋ นุ โสม อาหารบารุงสุ ขภาพ ไก่ ขนาดกาลังเหมาะ ยัดไส้ ด้วยโสม แปะก๊ วย และสมุนไพรบารุ ง
ร่ างกาย เสิร์ฟในหม้ อดินร้ อนๆ
จากนันนพาท่ านชม ศู นย์ สมุนไพรฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิ วนีน เจริ ญ เติ บโตในป่ าล้ กบนภูเขาที่ ปราศจากมลภายะ และะู งเหน่ อ
ระวับนน าทะเล 50-800 เมตร ช่ยยวูแลตับให้ะะอาวแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลายจากการว่่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่
ะารตกค้างจากอาหาร และยา
จากนันนนาท่านไป มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา มหายิทยาลัยะตรี ที่มีช่อเะี ยงและมีคยามโววเว่นของอาคารเรี ยน เป็ นการผะมผะาน
ระหย่างต้กที่เป็ นอิฐแบบยุโรป กับคยามทันะมัยของต้กใหม่ที่เป็ นแลนว์มาร์คของะถานที่แห่งนีน บริ เยณโวยรอบนันนเต็มไปว้ยย
ต้นไม้ที่มีคยามะยยงาม ทันงในช่ยงฤวูใบไม้ผลิก็จะมีวอกซากุระบานะะพรั่ง หร่ อช่ยงฤวูใบไม้ร่ยงก็ะยยงามไม่แพ้กนั นอกจาก
เป็ นมหายิทยาลัยที่ะยยและมีจุ วถ่ายรู ปะุ วฮิปแล้ย ใกล้กนั นันนยังเป็ นแหล่งรยมตัยของยัยรุ่ นเรี ยกย่า ย่ านอีแด ตันงอยูต่ รงทางเข้า
ของมหายิทยาลัยะตรี อีฮยา ถ่อย่าเป็ นอีกแหล่งช็อปปิน งที่เหมาะกับะายๆ ที่ช่นชอบะิ นค้าที่ออกแนยเกาหลีๆ โวยเฉพาะ ย่านนีนจะ
คลาคล่าไปว้ยยะายๆ นักศ้กษามากมาย มีะินค้าแฟชัน่ ะไตล์เกาหลีราคาไม่แพงหลากหลายแนยให้เวินเล่อก ไม่ยา่ จะเป็ นของ
น่ารักๆ กิ๊ฟช้อป เคร่่ องประวับ เะ่น อผ้า แย่นตา กระเป๋ า รองเท้า อุปกรณ์เกี่ยยกับโทรศัพท์ เคร่่ องะาอางต่างๆ
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จากนันนนาท่านเล่อกซ่น อะิ นค้าปลอวภาษี ดิวตีฟ้ รี ที่ร้านค้าปลอวภาษีที่ใหญ่ที่ะุวในโซล แหล่งรยมะิ นค้าแบรนว์เนมมากมาย
ไม่ย่าจะเป็ น นน าหอม เะ่น อผ้า เคร่่ องะาอาง กระเป๋ า นาฬิ กา เคร่่ องประวับหลากหลายแบรนว์วงั และะิ นค้าแบรนว์อ่นๆ อี ก
มากมาย โวยชันน ใต้วิ น จะเป็ นะิ น ค้าแบรนว์ ห รู และเคร่่ อ งว่่ ม แอลกอฮอล์ อาทิ เช่ น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON,
BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็ นต้น ในะ่ ยนของชันนที่ 1 เป็ นช็อป
CHANNEL และนาฬิกาวังหลากหลายแบรนว์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็ นต้น ชันน 2 เป็ นช็อป MCM
ชันน ที่ 3 เป็ นโซนเคร่่ อ งะ าอางค์ห ลากหลายแบรนว์ วัง ไม่ ย่า จะเป็ นแบรนว์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal,
SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็ นต้น ชันน 4 จะเป็ นะิ น ค้าแบรนว์เนม
อ่่นๆ และชันนที่ 5 จะเป็ นแบรนว์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร

จากนันนนาท่านเพลิวเพลินกับการช้อปปิน ง ย่ านเมียงดง แหล่งละลายทรัพย์ในวยงใจของะายๆหลายคน หร่ อะยามะแคยร์เกาหลี
ตลาวแห่งนีนจะมีเะ่น อผ้า กางเกง รองเท้า นน าหอม เคร่่ องะาอางค์ทน งั แบรนว์เนมช่่อวัง และโลคอลแบรนว์ รยมถ้งซีวีเพลง รู ปวารา
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และศิลปิ นเกาหลี หร่ ออะไรที่ยยั รุ่ นต้องการก็ะามารถหาไว้จากที่ตลาวนีน อาทิเช่น ร้านเคร่่ องะาอางค์คท์ ี่คุน้ หูคนไทยที่ไม่ยา่ จะ
เป็ น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเคร่่ องะ าอางค์ ค์ จ ะถู ก กย่ า
ประเทศไทยประมาณ 2 ถ้ง 3 เท่า และบางรุ่ นไม่มีขายในประเทศไทย หร่ อจะเป็ นร้านขายรองเท้าแบรนว์วงั อย่างร้าน MBC
MART ก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนว์วงั ให้เล่อกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE,
FILA เป็ นต้น

ในะ่ ยนของอาหารบริ เยณข้างทางที่ ฮอทฮิ ตไม่แพ้กันอย่างโซน เมียงดงสตรี ท ฟู้ ด มี อาหารหร่ อของทานเล่นให้ไว้ลินมลอง
มากมาย ไม่ยา่ จะเป็ น หอยเชลล์ยา่ งตัยใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หร่ อเครันปั ง ขนมยอวฮิตตลอวกาลของเมียงวง กุง้ ล็อบะเตอร์ตยั
ใหญ่ๆ ย่างชีะมีระหยาน ชีะย่าง โวยการเอามอะซาเรลล่าชีะเะี ยบไม้แล้ยเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้ายที่ขน ้นช่่อของเกาหลี ปรุ ง
ระว้ยยซอะเผ็วะไตล์เกาหลี เมนูนน ี มีอยูเ่ ก่อบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาวเมียงวง บะหมี่วาจาจังมยอน หน้่ งในเมนูะุวฮิตที่เห็นกัน
บ่อยในซีรี่ะ์เกาหลี มันฝรั่งเกลียยทอวกรอบเะี ยบไม้ พบเห็นไว้ทยั่ ไปในเม่องไทย แต่ของที่นี่จะมีไะ้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหน้่งชันน
ปลาหม้กยักษ์ทอวกรอบ เะี ยบไม้แบบอลังการโรยว้ยยเกล่อ เป็ นต้น แต่หากคนที่ชอบของหยานก็จะมีไอติมโคนเจ้าวัง ซ้่ งไอ
ติมที่กวมาใะ่โคนนันนะูงถ้ง 2 ฟุต
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เย็น
พักที่
วันทีส่ ี่
เช้ า

อิสระอาหารเย็น (ให้ ทุกท่ านได้อสิ ระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ ง)
THE M HOTEL / GALAXY HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
ผลิตภัณฑ์ นา้ มันสน - พลอยอเมทิส - เทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด - ย่ านซองซู ดง
COMMON GROUND - ละลายเงินวอนซุปเปอร์ มาร์ เก็ต - สนามบินนานาชาติอนิ ชอน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
นาท่ านเรี ยนรู ้การทา ผลิตภัณฑ์ น้ามันสน ที่ ะกัวจากนน ามันะนเข็มแวง มีะรรพคุ ณช่ยยบารุ งร่ างกาย ลวไขมัน ช่ยยคยบคุ ม
อาหาร และรักษาะมวุลในร่ างกาย
จากนันนนาท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แวนเกาหลีเป็ นแวนของพลอยะี ม่ยง พลอยแห่ งะุ ขภาพและนาโชค โวยมี
ตันงแต่ะีม่ยงอ่อนเย็นตา จนถ้งะี ม่ยงไยน์ มีเะน่ห์เย้ายยนใจ พลอยนีนจะงามจับตาเม่่อมาทาเป็ นแหยน จีน ต่างหู และะร้อยข้อม่อ
จากนันนนาท่านผ่านชม เทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด ซ้่งกาลังบานอยูท่ ยั่ เกาหลี ไม่ตอ้ งไปถ้งญี่ปุ่นก็ไว้ก็ะามารถชมซากุระ
ไว้ เพราะไม่ยา่ จะเวินทางไปที่ไหน ะองข้างทางจะเต็มไปว้ยยงามของวอกซากุระะี ชมพูอ่อนละลานตา พร้อมหยิบกล้องข้นนมา
ถ่ายภาพวอกซากุระเก็บไย้เป็ นที่ระล้ก อีกทันงไว้เห็นภาพของคนเกาหลีออกมาปิ คนิ คตามะยนะาธารณะ ทันงที่มาเป็ นเพ่่อนกลุ่ม
ใหญ่ ๆ คู่รัก และครอบครัย ชยนกัน มาพักผ่อนท าอาหารมานั่งทานไปคุ ยไปวู วอกซากุระไปว้ยย (ดอกซากุระจะเริ่ ม บาน
ประมาณช่ วงเดื อนเมษายน ตั้งแต่ กรุ๊ ปประมาณวันที่ 08 – 15 เมษายน 2562 หรื อในช่ วงที่ดอกซากุระบาน หลังจากประมาณ
วันที่ 15 เมษายน จะไม่ มโี ปรแกรมไปดูซากุระ)

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

กลางวัน

หมายเหตุ **ทั้งนี้การบานของดอกซากุระขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ หากดอกซากุระไม่ บาน ทางบริ ษัทขออนุญาตไม่ นาท่ านไป
และไม่ มกี ารหักคืนค่ าใช้ จ่ายใดๆทั้งสิ้น**
บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู ชาบู ชาบู สุ กสี้ ไตล์ เกาหลี คล้ ายการต้ มรวมมิตรสุ กหี้ ม้ อไฟ ประกอบไปด้ วยเนื้อหมูสไลด์ ผัก
เห็ด และวุ้นเส้ นเกาหลี เป็ นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตในเกาหลี และยังเป็ นอาหารพื้นเมืองทีม่ มี าอย่ างยาวนานอีกด้ วย
จากนันนนาท่านไปยัง ย่ านซองซู ดง ย่านโกวังเก่าที่ถูกเนรมิตให้กลายเป็ นย่านแฟชัน่ มีศิลปิ นและวีไซเนอร์หนุ่มะายเข้าไปปรับ
โฉมอาคารเก่า เปิ วเป็ นร้านกาแฟและร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัย จนไว้รับะมญาณามย่า บุคลินแห่ งกรุ งโซล เป็ นย่านที่
ผะมผะานคยามเก่ากับคยามใหม่เข้าว้ยยกันไว้อย่างลงตัย ซองซู วงค่อย่านที่ เป็ นแหล่งรยมตัยของหนุ่ มะายชายเกาหลีใต้ใน
ขณะนีน อีกทันงยังมีภาพะตรี ทอาร์ ตหลากะี ะันที่ชยนให้ยยั รุ่ น และนักท่องเที่ยยเวินทางมาถ่ายรู ปกันเป็ นประจา ย่านซองซูวงยัง
เคยปรากฏอยูใ่ นซี่รี่ยเ์ กาหลีเร่่ องวัง Goblin นอกจากนันน ที่นี่ยงั มีคาเฟ่ ช่่อวังอย่าง ร้าน Café Onion ร้านคาเฟ่ บรรยากาศวีที่วงั ใน
เร่่ องเมนูขนมปั งอบอีกว้ยย

จากนันนนาท่านไปยัง COMMON GROUND ตลาวตูค้ อนเทนเนอร์ ใกล้แหล่งยัยรุ่ นอย่างมหายิทยาลัยคอนกุก ตลาวแห่งใหม่ที่
ยกตูค้ อนเทนเนอร์ มาจัวเป็ นร้านค้าต่างๆ กย่า 70 ร้านค้า ตลาวนัวแห่ งนีน ไว้ถูกจัวข้นนบนพ่นนที่ ริมถนนใหญ่ คนเกาหลีเรี ยกย่า
คอนแด เป็ นร้านที่ทาแบบถายร เป็ นช้อปปิน งแนยะตรี ท ถูกจัวข้นนว้ยยคอนเซ็ปต์ยา่ Creative Connection เพราะไว้รยมรยบเอา
ะิ นค้าที่มีวีไซน์ทน งั เะ่น อผ้า กระเป๋ า รองเท้า หมยก เคร่่ องประวับ หร่ อของใช้ประจายันต่างๆ มาจาหน่าย เหมาะะาหรับยัยรุ่ นที่มี
ะไตล์เป็ นของตัยเอง
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แยะซ่น อของฝากที่ ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต (ละลายเงินยอน ซ่นอ 5 แถม 1) ะาหร่ าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิ น ซี เรี ยลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์
ของใบ และรากฝอยของโะมในรู ปแบบขนม ชาโะม โคลนพอกหน้าโะม ครี มล้างหน้าโะม เคร่่ องะาอางโะม และยังมีกิมจิ
เปเปโร (ป๊ อกกีนเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้ยย เป็ นต้น

20.00 น. เวินทางถ้ง สนามบินนานาชาติอนิ ชอน
วันทีห่ ้ า
กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)
00.20 น. เวินทางกลับกรุ งเทพฯ โวยเที่ยยบินที่ XJ703 (ไม่ มบี ริการอาหารบนเครื่ อง)
04.20 น. ถ้งประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมว้ยยคยามประทับใจ

*** สาคัญมากโปรดอ่ าน ***
ในกรณีทตี่ ้ องออกตัว๋ ภายใน เครื่ องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนทาการออกตัว๋ โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ กุ ครั้ง
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นเทีย่ วบินหรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
มิเช่ นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดใดทั้งสิ้น
ขอบพระคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ

***หมายเหตุ***
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมหรื อรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
ทั้งนีข้ นึ้ อยู่ตามความเหมาะสม
**กรณี ที่กองตรยจคนเข้าเม่อง ทันงที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเะธมิให้เวินทางออก หร่ อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเวินทาง ทาง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิวชอบใวๆทันงะินน และขอะงยนะิ ทธิ์ที่จะไม่ค่นค่าบริ การ ไม่ยา่ กรณี ใวๆ ซ้่งอยูน่ อกเหน่อคยามรับผิวชอบของบริ ษทั **
**พาสสปอร์ ตจะต้องมีอายุมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันไปถึง**
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อ ัตราค่าบริการ เกาหลี 5 ว ัน 3 คืน (AIR ASIA X)
KOREA SPRING IN LOVE อินชอน – โซล – โซล
กาหนดการเดินทาง
มีนาคม – เมษายน 2562
14 – 18 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
23 – 27 มีนาคม 2562
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 2562
05 – 09 เมษายน 2562
** ว ันจ ักรี **
06 – 10 เมษายน 2562
** ว ันจ ักรี **
12 – 16 เมษายน 2562
** ว ันสงกรานต์ **
14 – 18 เมษายน 2562
** ว ันสงกรานต์ **
25 – 29 เมษายน 2562
26 – 30 เมษายน 2562
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2562
** ว ันแรงงาน **

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

ราคา
จอยแลนด์
(ไม่รวมตว๋ ั )

ราคา
เด็กอายุไม่เกิน
2 ขวบ

พ ัก
เดีย
่ ว
เพิม
่

14,999
14,999
13,999
14,999
15,999
15,999

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

18,999

7,900

5,900

5,000

18,999

7,900

5,900

5,000

24,999

7,900

5,900

5,000

23,999

7,900

5,900

5,000

17,999
17,999

7,900
7,900

5,900
5,900

5,000
5,000

17,999

7,900

5,900

5,000

***ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าธรรมเนียม ค่ าทิป คนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่ าธรรมเนียม ค่ าทิป ท่านละ 50,000 วอน /ทริป/ท่าน
หรื อท่านละ 1,750 บาท/ทริป/ท่าน**
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่ อนการเดินทางเท่ านั้น ไม่ เช่ นนั้น ทางบริษัทจะไม่ คืนมัดจาไม่ ว่าด้ วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะทาง
บริษัทได้ ทาการจ่ ายค่ าตัว๋ กับการสายการบินเรียบร้ อยแล้ ว โปรดอ่านข้ อความให้ ถี่ถ้วน ก่ อนการจองทัวร์ ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ แก่ ตวั ท่ านเอง
ข้ อความสาคัญ โปรดอ่ านอย่ างละเอียด
ในกรณีทลี่ ูกค้ าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้ วไม่ สามารถผ่าน เข้ า-ออก นอกประเทศได้ ทาให้ ลูกค้ าต้ องถูกส่ งตัวกลับเข้ าประเทศไทย จึงมี
ค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในการเปลีย่ นตัว๋ ขากลับ และรวมถึงค่ าบริการอื่นๆทีเ่ กิดขึน้ ด้ วย ฉะนั้น ลูกค้ าจะต้องเป็ นผู้รับผิดชอบในค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ที่
ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผู้จดั และทางสายการบินจะไม่ รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ทุกกรณี หรื อต้ องรอกลับประเทศไทยในเทีย่ วบิน
ถัดไปทีม่ ที นี่ ั่งว่ าง หรื อตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่ องบิน ทั้งนี้ ขึน้ อยู่ทางเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ และสายการบินเป็ นผู้
พิจารณา ทางผู้จดั ไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้
** ตรวจคนเข้ าเมืองประเทศเกาหลีใต้ จะมีการสุ่ มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการทีท่ างตรวจคนเข้ าเมืองเรียกสัมภาษณ์
นั้น ขึน้ อยู่กบั ทางตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นผู้พจิ ารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้ าหน้ าที่ ตม. ทางบริษัททัวร์ ไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงในส่ วน
นีไ้ ด้ **
*** ทัวร์ ครั้งนีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเป็ นหมู่คณะเท่ านั้น ถ้ าลูกค้ าต้ องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะคิดค่ า
ดาเนินการในการแยกท่ องเทีย่ วเอง 300 USD ต่ อท่ าน ***
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**หมายเหตุ**
1. รับเฉพาะผูม้ ียตั ถุประะงค์เพ่่อการท่องเที่ยย ค่าทัยร์ที่จ่ายให้กบั ผูจ้ วั เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาว และผูจ้ วั ไว้ชาระให้กบั ะายการบิ น
และะถานที่ต่างๆ แบบชาระขาวเช่นกันก่อนออกเวินทาง ฉะนันนหากท่านไม่ไว้ร่ยมเวินทางหร่ อใช้บริ การตามรายการไม่วย้ ยะาเหตุใว
หร่ อไว้รับการปฏิเะธการเข้าหร่ อออกนอกเม่องจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผูจ้ วั ขอะงยนะิ ทธิ์การ
ค่นเงินะวะ่ ยนใวๆ รยมทันงค่าตัย๋ เคร่่ องบินให้แก่ท่าน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานีเ้ ฉพาะนักท่ องเทีย่ วชาวไทยเท่ านั้น ถ้ าหาก
เป็ นชาวต่ างชาติ จะต้ องเพิ่มจากราคาค่ าทัวร์ ปกติอีก 100 USD** **กรณี ตวั กรุ๊ ปเหมาที่เป็ น เว็กนักเรี ยน นักศ้กษา ครู ธุ รกิ จขายตรง
เคร่่ องะาอางค์ หมอ พยาบาล ชายต่างชาติ หร่ อกรุ๊ ปที่มีการขอวูงาน จะต้องะอบถามราคาใหม่ทุกครันง**
2. หากมีเพ่่อนหร่ อญาติของท่านต้องการร่ ยมเวิ นทางท่องเที่ ยยระหย่างท่องเที่ยยในประเทศเกาหลี หร่ อปั ญหาต่างๆ ตลอวจนข้อแนะนา
กรุ ณาติวต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิวชอบ หากท่านมีคยามจาเป็ นต้องรับฝากของจากผูอ้ ่นเพ่่อที่จะนาไปยังประเทศนันนๆ หร่ อนากลับประเทศ
ไทย คยรตรยจะิ่ งของนันนย่าต้องไม่เป็ นะิ่ งของผิวกฎหมาย ซ้่งของผิวกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถ้งขันนประหารชียติ เจ้าหน้าที่จะไม่
รับฝากกระเป๋ าหร่ อะิ่ งของใวใว
3. โรงแรมที่พกั ที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการะลับปรับเปลี่ยนข้นนอยูก่ บั คยามเหมาะะมเป็ นหลักโวยคาน้งถ้งผลประโยชน์ลูกค้าเป็ นหลัก
4. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรู ป และช่ยยวูแลอานยยคยามะะวยกตลอวการเวิ นทาง และยันะุ วท้ายช่างภาพจะนาภาพถ่ายมา
จาหน่ายกับลูกทัยร์ หากย่าท่านใวะนใจะามารถซ่น อไว้ แต่ถา้ ท่านใวไม่ะนใจก็ไม่ตอ้ งซ่นอ เพราะทางบริ ษทั ทัยร์ไม่มีการบังคับลูกทัยร์ซน่ อ
แต่อย่างใว แต่เป็ นการบอกกล่ายล่ยงหน้า
5. ทัยร์ ครันงนีน มียตั ถุประะงค์เพ่่อการท่ องเที่ ยยเป็ นหมู่คณะเท่ านันน ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัยออกจากกรุ๊ ปทัยร์ โวยไม่ลงร้านช้อปปิน ง เช่ น
นน ามันะน / ร้านโะม / ฮ็อตเกนามู / คอะเมติค / อะเมทิะ ทางบริ ษทั จะคิวค่าวาเนินการในการแยกท่องเที่ยยเอง 300 USD ต่อท่าน

จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศเกาหลีให้ กบั คนไทย ผู้ทปี่ ระสงค์ จะพานักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่ เกิน 90 วัน ไม่ ว่าจะด้ วย
วัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ ว เยี่ยมญาติ หรื อธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื่อยืนยันการมีคณ
ุ สมบัตกิ ารเข้ าประเทศ
เกาหลี* ดังต่ อไปนี้
- พาสปอร์ ตจะต้องมีอายุมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
- ตัว๋ เครื่ องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์ จดั เตรียมให้
- สิ่งทีย่ ืนยันว่ าท่ านสามารถรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่ างทีพ่ านักในประเทศเกาหลีได้ (เช่ น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้ น)
- ชื่ อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่ อในระหว่ างทีพ่ านักในประเทศเกาหลี (เช่ น คนรู้ จกั โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์ จดั เตรียมให้
- กาหนดการเดินทางระหว่ างทีพ่ านักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์ จดั เตรียมให้
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัย๋ เคร่่ องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีะนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านน าหนักกระเป๋ าะัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่ารถรับ-ะ่ง และนาเที่ยยตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าเข้าชมะถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามม่นอที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอวการเวินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหย่างเวินทาง ยงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายะ่ ยนตัยนอกเหน่ อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังะ่ อเวินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรี ว , มินิ
บาร์ในห้อง รยมถ้งค่าอาหารและเคร่่ องว่่มที่ะงั่ เพิ่มนอกเหน่อรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัยหน้าทัยร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ายีซ่าะาหรับพาะปอร์ตต่างว้าย
เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า
1) พาะปอร์ต
2) ใบประจาตัยคนต่างว้าย
3) ใบะาคัญถิ่นที่อยู่
4) ะาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
5) ะมุวบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)
6) รู ปถ่ายะี ขนาว 2 นินย 2 รู ป
(ะาหรับหนังะ่ อเวินทางต่างว้าย เจ้าของหนังะ่ อเวินทางต้องทาเร่่ องแจ้งเข้า-ออกว้ยยตนเองก่อนจะย่น่ ยีซ่า)
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่ องเทีย
่ วหรื อเอเจนซี่ต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่ อท่ าน เพื่อสารองทีน่ ั่ง ภายใน 3 ยันหลังจากการจอง
2. นักท่ องเที่ ยยหร่ อเอเจนซี่ ตอ
้ งชาระเงินค่าบริ การะ่ ยนที่ เหล่อทันงหมวก่อนยันเวิ นทางอย่างน้อย 30 ยัน กรณี นักท่องเที่ ยยหร่ อเอเจนซี่ ไม่
ชาระเงิน หร่ อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนว รยมถ้งกรณี เช็คของท่านถูกปฏิ เะธการจ่ายเงิ นไม่ยา่ กรณี ใวๆ ให้ถ่อย่านักท่องเที่ ยยะละ
ะิ ทธิ์การเวินทางในทัยร์นน นั ๆ
3. กรณี ที่นก
ั ท่องเที่ยยหร่ อเอเจนซี่ จองการเวินทางน้อยกย่า 30 ยัน จะต้องชาระครบเต็มจานยนเลย
4. การติวต่อใวๆ กับทางบริ ษท
ั เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หร่ อจวหมายฯ ต้องทาในยันเยลาทาการของทางบริ ษทั วังนีน ยันจันทร์ ถ้งศุกร์ เยลา 9.00
น. – 18.00 น. และยันเะาร์ เยลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากยันเยลาวังกล่ายและยันหยุวนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นันนๆถ่อย่าเป็ น
ยันหยุวทาการของทางบริ ษทั

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 กรณี ที่นกั ท่องเที่ยยหร่ อเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเวินทาง หร่ อเล่่อนการเวินทาง นักท่องเที่ยยหร่ อเอเจนซี่(ผูม้ ีช่อในเอกะารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หร่ อเวินทางมาเซ็นเอกะารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใวอย่างหน้่งเพ่่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์
อักษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ยา่ กรณี ใวๆ
 กรณี นกั ท่องเที่ยยหร่ อเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริ การค่น นักท่องเที่ยยหร่ อเอเจนซี่ (ผูม้ ีช่อในเอกะารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์
หร่ อเวินทางมาเซ็นเอกะารการขอรับเงินค่นที่บริ ษทั อย่างใวอย่างหน้่งเพ่่อทาเร่่ องขอรับเงินค่าบริ การค่น โวยแนบหนังะ่ อมอบอานาจ
พร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้าะมุวบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้
ครบถ้ยน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่ าบริการดังนี้
- ยกเลิกก่อนยันเวินทางไม่นอ้ ยกย่า 30 ยัน ค่นเงินค่าบริ การร้อยละ 100 ของเงินค่าบริ การ
- ยกเลิกก่อนยันเวินทางไม่นอ้ ยกย่า 15 ยัน ค่นเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของเงินค่าบริ การ
- ยกเลิกก่อนยันเวินทางน้อยกย่า 15 ยัน ไม่ค่นเงินค่าบริ การที่ชาระแล้ยทันงหมว
ทันงนีน ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ไว้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้ยเน่่ องในการเตรี ยมการจัวการนาเที่ยยให้แก่นกั ท่องเที่ ยย เช่น
การะารองที่นงั่ ตัย๋ เคร่่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
1.

2.

3.

การเวินทางที่ตอ้ งการันตีมวั จาหร่ อซ่นอขาวแบบมีเง่่อนไข หร่ อเที่ยยบินเหมาลา Charter Flight หร่ อ Extra Flight กับะายการบิน หร่ อผ่าน
ตัยแทนในประเทศหร่ อต่างประเทศ จะไม่มีการค่นเงินมัวจาหร่ อค่าบริ การทันงหมว
การติวต่อใวๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หร่ อจวหมายฯ ต้องทาในยันเยลาทาการของทางบริ ษทั วังนีน ยันจันทร์ ถ้งศุกร์ เยลา 9.00
น. – 18.00 น. และยันเะาร์ เยลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากยันเยลาวังกล่ายและยันหยุวนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นันนๆถ่อย่าเป็ น
ยันหยุวทาการของทางบริ ษทั
ทางบริ ษทั ขอะงยนะิ ทธิ์ในการยกเลิกการเวินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยยเวินทางไม่ถ้ง 15 คน

เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัยร์นน ีะาหรับผูม้ ียตั ถุประะงค์เพ่่อการท่องเที่ยยเท่านันน
2. ทัยร์ นน ี เป็ นทัยร์ แบบเหมา หากท่านไม่ไว้ร่ยมเวินทางหร่ อใช้บริ การตามที่ระบุไย้ในรายการไม่ยา่ บางะ่ ยนหร่ อทันงหมว หร่ อถูกปฏิเะธการเข้าออกเม่องว้ยยเหตุผลใวๆ ทางบริ ษทั จะไม่ค่นเงินค่าบริ การไม่ยา่ บางะ่ยนหร่ อทันงหมวให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอะงยนะิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเวินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยยร่ ยมเวินทางน้อยกย่า 15 ท่าน โวยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยยหร่ อเอ
เจนซี่ ทราบล่ยงหน้าอย่างน้อย 7 ยันก่อนการเวินทางะาหรับประเทศที่ไม่มียีซ่า และอย่างน้อย 10 ยันก่อนการเวินทางะาหรับประเทศที่มียีซ่า
แต่หากทางนักท่ องเที่ ยยทุ กท่ านยินวี ที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่ มีนักท่ องเที่ ยยร่ ยมเวิ นทางน้อยกย่าที่ ทางบริ ษทั กาหนวเพ่่อให้คณะ
เวินทางไว้ ทางเรายินวีที่จะให้บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษทั ขอะงยนะิ ทธิ์ไม่รับผิวชอบค่าเะี ยหายจากคยามผิวพลาวในการะะกวช่่อ นามะกุล คานาหน้าช่่อ เลขที่หนังะ่ อเวินทาง และอ่่นๆ เพ่่อ
ใช้ในการจองตัย๋ เคร่่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยยหร่ อเอเจนซี่มิไว้ะ่งหน้าหนังะ่ อเวินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัวจา
5. ทางบริ ษทั ขอะงยนะิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเวิ นทางตามคยามเหมาะะม เพ่่อให้ะอวคล้องกับะถานการณ์ ภูมิอากาศ และเยลา ณ
ยันที่เวินทางจริ งของประเทศที่เวินทาง ทันงนีน บริ ษทั จะคาน้งถ้งคยามปลอวภัยของนักท่องเที่ยยะ่ยนใหญ่เป็ นะาคัญ
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6. ทางบริ ษทั ขอะงยนะิ ทธิ์ไม่รับผิวชอบใวๆ ต่อคยามเะี ยหายหร่ อค่าใช้จ่ายใวๆ ที่เพิ่มข้นนของนักท่องเที่ยยที่มิไว้เกิวจากคยามผิวของทางบริ ษทั
เช่ น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนัว หยุว งาน การปฏิ ย ตั ิ อุ บัติ เหตุ คยามเจ็ บ ป่ ยย คยามะู ญ หายหร่ อ เะี ยหายของะั ม ภาระ คยามล่ าช้า
เปลี่ยนแปลง หร่ อการบริ การของะายการบิน เหตุะุวยิะยั อ่่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนีนคานยณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ ยันที่ทางบริ ษทั เะนอราคา วังนันน ทางบริ ษทั ขอะงยนะิ ทธิ์ในการปรับราคา
ค่าบริ การเพิ่มข้นน ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัย๋ เคร่่ องบิ น ค่าภาษีเช่นอเพลิง ค่าประกันภัยะายการบิ น
การเปลี่ยนแปลงเที่ยยบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หร่ อตัยแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาะัญญาใวๆ แทนบริ ษทั เย้นแต่มีเอกะารลงนามโวยผูม้ ีอานาจของ
บริ ษทั กากับเท่านันน
ข้ อแนะนาก่ อนการเดินทาง
 กรุ ณาแยกของเหลย , เจล , ะเปรย์ ที่ จะนาติวตัยข้นนเคร่่ องบิ น ต้องมีขนาวบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิ น 100 มิลลิลิตรต่อชินน และรยมกันทุกชินนไม่เกิ น
1,000 มิลลิลิตร โวยแยกใะ่ถุงพลาะติกใะซ้่งมีซิปล็อคปิ วะนิท และะามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรยจไว้อย่างะะวยก ณ จุวเอ็กซ์เรย์ อนุญาต
ให้ถ่อไว้ท่านละ 1 ใบเท่านันน ถ้าะิ่ งของวังกล่ายมีขนาวบรรจุภณ
ั ฑ์มากกย่าที่กาหนวจะต้องใะ่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลวใต้ทอ้ ง
เคร่่ องบินเท่านันน
 ะิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอายุธ เช่น กรรไกรตัวเล็บ , มีวพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใะ่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลวใต้ทอ้ ง
เคร่่ องบินเท่านันน
 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพ่ช และเน่น อะัตย์ทุกชนิ วเข้าประเทศ เช่น ผัก, ผลไม้ะว, ไข่, เน่น อะัตย์, ไะ้กรอกฯ เพ่่อ
เป็ นการป้ องกันโรคติวต่อที่จะมาจากะิ่ งเหล่านีน หากเจ้าหน้าที่ตรยจพบ จะต้องเะี ยค่าปรับในอัตราที่ะูงมาก
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