บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.

ใบอนุ ญาตธุ รกิจนําเที่ยวเลขที่ 11/01967

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณกวา 20 ป

(Happy Big thanks มี.ค.-พ.ค. TG/KE)
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√ ครบ 20 ทาน ออกเดินทางแนนอน
√ สายการบินประจําชาติ บริการ Full Service
√ รถโคชใหม สะอาด คนขับมีมาตรฐาน

เมนูแนะนํา

Loisir Buffet

√ บริษัทเดียวในไทยรับรางวัลคุณภาพจาก Seoul City 3 ป ซอน
√ guide license
√ รวมทิปไกด และคนขับรถ ไมขายภาพระหวางทริป

เริ่มตน 27,900.-/ทาน
วันที่
1
2
3

รายการ

อาหาร
เชา

กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
อินชอน (เกาหลีใต) – สวนอิมจินกัก – สะพานแขวนมาจัง เลค – ไชนา
ทาวน – หมูบานเทพนิยาย
วัดพงอึงซา – สวนสนุกเอเวอรแลนด – ศูนยเวชสําอาง – พิพิธภัณฑ

√

โรงแรม

เที่ยง

เย็น

√

√

ที่พัก Gimpo Marina Bay หรือเทียบเทา

√

√

ที่พัก Gimpo Marina Bay หรือเทียบเทา

191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ห้อง 3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500 โทร.0-2108-8666 แฟกซ์ 0-2231-3399
191 SILOM COMPLEX 22/F SUITE 3, SILOM ROAD, SILOM, BANG RAK, BANGKOK 10500 THAILAND TEL. (66 2) 108-8666 FAX. (66 2) 231-3399

สาหราย+ชุดฮันบก – โซลทาวเวอร(ไมรวมลิฟท)
4
5

ศูนยสมุนไพร – คลองชองกเยชอน - พระราชวังเคียงบก - ดิวตี้ฟรี –
ชอปปงเมียงดง
ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง – ชอปปงฮงแด – พิพิธภัณฑสัตวน้ําฮันหวา อิลซัน
– ซุปเปอรมาเก็ต – กรุงเทพฯ

วันแรก

√

√

√

√

√

ที่พัก Gimpo Marina Bay หรือเทียบเทา

กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ



ออกเดินทางสูเกาหลีใตดวยเที่ยวบินที่___



(หมายเหตุ : เวลาในการนัดหมาย ขึ้นอยูกับเที่ยวบินที่ไดในวันเดินทาง) คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก
ระหวางประเทศ ชั้น 4 พบกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหบริการและอําานวยความสะดวกแดทาน อยูบริเวณแถว ___ สายการบิน
___ ประตูทางเขาที่___

วันที่ 2


อินชอน (เกาหลีใต) – สวนอิมจินกัก – สะพานแขวนมาจัง เลค – ไชนาทาวน – หมูบานเทพนิยาย

เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต (กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อใหตรงกับ เวลาทองถิ่นของประเทศ
เกาหลี) หลังจากผานการตรวจคนเขาเมือง จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูจังหวัดเคียงกิโด เพื่อเขาชม สวนอิมจินกัก เปนสะพานแหง
อิสรภาพหลังจากที่ 13,000 เชลยสงครามขามมารองไหไชโยเพื่อเสรีภาพ ซึ่งอยูบริเวณดานหนาเขตปลอดอาวุธ DMZ



นําทานเดินทางสูเมือง พาจู ชม สะพานแขวนมาจัง เลค เปนสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในเกาหลี มีวคามยาวถึง 220 เมตร และกวาง
1.5 เมตร สามารถรองรับคนไดถึง 1,280 คน และทนตอแผนดินไหวขนาดขนาด 7 ริคเตอร ตรงกลางๆสะพานมีพ้ืนกระจกใส สามารถ
มองเห็นความสูงจากพื้นน้ํา



รับประทานอาหารกลางวัน เมนู คัมจาทัง เลงเกาหลีที่คุณตองลอง สัมผัสรสชาติใหมของเลงในแบบฉบับเกาหลี ดวยกระดูกหมู
ชั้นดี ชิ้นโต คัดพิเศษ เคี่ยวจนขนในน้ําซุปรสชาติกลมกลอม ที่ปรุงรสดวยเครื่องเทศตํารับเกาหลีแทๆ จนนุมชุมลิ้น รสชาติผสมกัน
อยางลงตัว
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จากนั้นเดินทางไปยัง ไชนาทาวน มีเพียงแหงเดียวของเกาหลี มีอายุกวา 100 ป ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตของชาวจีน
ไวเปนอยางดี ไมไกลกันนัก เปนที่ตั้งของสวนซายุ หรือ สวนอิสรภาพ ถือเปนสวนสไตลยุโรปแหงแรกของเกาหลี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อมาหลายครั้ง กวาจะถึงทุกวันนี้



จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานเทพนิยาย หรือ ดงฮวามาอึล (ภาษาเกาหลี แปลวา หมูบานเทพนิยาย) ถูกตกแตง ประดับประดา และ
วาดสีสันใหหมูบานแสนจะธรรมดากลายเปนหมูบานแหงเทพนิยาย มีนิยายโดงดังหลายเรื่อง อาทิเชน สโนวไวทกับคนแคระทั้ง 7 หนูนอย
หมวกแดง ปเตอรแพน อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยูในหมูบานแหงนี้ ทําใหเปนเหมือนสตูดิโอถายรูปขนาดใหญ ที่ไมวาจะเดินไป
ทางไหน ก็ถายรูปไดเกสุดๆ



รับประทานอาหารค่ํา เมนุบูลโกกิ อาหารขึ้นชื่อของเกาหลี ทํามาจากเนื้อหมูมาหั่นสไลดบางๆ หมักในซอสถั่วเหลือง น้ํามันงา พริกไทย
ดํา กระเทียม หัวหอม ขิง ไวน และน้ําตาล หมักไวประมาณ 2-4 ชั่วโมง นํามาตมพรอมใสผักนานาชนิด จนไดน้ําซุปที่เขมขน และเพื่อ
รสชาติที่อรอยยิ่งขึ้น คนเกาหลีจะนิยมหอในใบผักกาดหอมหรือใบงา รับประทานคูกับกิมจิ และสาหราย



นําทานเขาสูที่พัก Gimpo Marina Bay หรือเทียบเทา
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วันที่ 3


วัดพงอึนซา - สวนสนุกเอเวอรแลนด – ศูนยเวชสําอาง – พิพิธภัณฑสาหราย – โชลทาวเวอร(ไมรวม
ลิฟท)
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



นําทานไปยัง วัดพงอึนซา วัดนี้สรางขึ้นในชวงสมัยกษัตริยวอนชอนแหงราชวงศชิลลา เปนวัดพุทธนิกายมหายาน มีอายุกวา 1,200 ป
ตั้งอยูใจกลางเมืองทามกลางยานธุรกิจคังนัม ตรงขามกับหางดัง Coex Mall เปนจุดชมวิวเมืองหลวงและเปนสถานที่ถายรูปที่โรแมนติ
กอีกแหงที่ทานไมควรพลาด



จากนั้นนําทานสูเมืองยงอิน สนุกสนานกับ สวนสนุกเอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศเกาหลี ซึ่งไดถูกขนาน
นามวา“ดิสนียแลนดเกาหลี” ตั้งอยูทามกลางหุบเขา ทานจะไดสัมผัสกับความตื่นเตนไปกับเครื่องเลนมากมายหลากหลายชนิด โดย
ทานสามารถเลนเครื่องเลนไดทุกชนิดไมจํากัดจํานวนครั้งกับบัตร DAY PASS อาทิเชน รถไฟความเร็วสูง T-Express, รถไฟเหาะ, ทอง
ไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี ชมไลเกอรแฝดคูแรกของโลก



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี อาหารเกาหลีแบบปงยางที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เปนการนําเนื้อหมูมาหมัก
กับเครื่องปรุงจนเนื้อนุม แลวจึงนําไปยางบนแผนโลหะที่ถูกเผาจนรอน ทานกับเครื่องเคียงจําพวกผัก ซุปสาหราย เสิรฟพรอมขาวสวย



จากนั้นไดเวลานําทานสู ศูน ยเวชสํา อาง แบรนดดังของเกาหลีมากมาย ที่ไมมีขายตามทอ งตลาดทั่วไป จากนั้นเดินทางไปยั ง
พิพิธภัณฑสาหราย (KIM MUSEUM) ทานจะไดเรียนรูการทําสาหรายของชาวเกาหลี ประวัติความเปนมาและความผูกผันที่ชาว
เกาหลีมีตอสาหราย อีกทั้งยังใหทานไดลองฝกทําขาวหอ สาหราย อาหารยอดนิยมอีกชนิดของคนเกาหลี พิเศษ....ที่นี่ยังมีบริการ
ถายรูปเปนที่ระลึกในชุดฮันบก ซึ่งเปนชุดประจําชาติของเกาหลีอีกดวย ใหทานไดทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจําชาติเกาหลี เพื่อเก็บ
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ภาพแหงความประทับใจ นําทานสู โซลทาวเวอร (Seoul Tower) ซึ่งถือวาเปนสัญลักษณของกรุงโซลเลยก็วาได สถานที่ยอดนิยมที่
หนุมสาวเกาหลีไมพลาดที่จะมาเที่ยวกัน บนหอคอยมีภัตตาคารซึ่งหมุนไดดวยตัวเอง นําทานขึ้นสูจุดชมวิว ใหทานไดตื่นตาตื่นใจกับ
ทัศนียภาพอันสวยงามรอบ ๆ กรุงโซล จากนั้นใหทุกทานไดคลองกุญแจคูรักบริเวณดานลางของฐานโซลทาวเวอร ทานสามารถถายรูป
เก็บไวเปนที่ระลึกไดตามอัธยาศัย



รับประทานอาหารค่ํา เมนู ชาบู ชาบู หมอไฟเกาหลี เสิรฟพรอมเครื่องเคียงหลากชนิดแบบฉบับเกาหลีพรอมน้ําจิ้ม โดยนําเนื้อ
หมูมาแลใหบาง แลวนําไปใสในหมอไฟพรอมเห็ดตางๆ และผักนานาชนิด พรอมทั้งใสวุนเสนเกาหลีลงไป หรือใครจะทานโดยการนํา
เนื้อหมูไปแกวงในน้ําซุปรอนๆ ใหสุกพอเหมาะ ก็อรอยไปอีกแบบ



นําทานเขาสูที่พัก Gimpo Marina Bay หรือเทียบเทา

วันที่ 4



ศูนยสมุนไพร – คลองชองกเยชอน – พระราชวังเคียงบก – ดิวตี้ฟรี -ชอปปงเมียงดง

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานรับฟงความรูที่ ศูนยสมุนไพร ซึ่งไดรับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เขาชมศูนยโสมเกาหลี ซึ่งถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดี
ที่สุด พรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพ หรือศูนยฮ็อกเก็ตนามู ตนไมชนิดนี้เจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ
ชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ใหทานไดเลือกซื้อตามอัธยาศัย บนหอคอยมีภัตตาคารซึ่งหมุนไดดวยตัวเอง นํา
ทานขึ้นสูจุดชมวิว ใหทานไดตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอันสวยงามรอบ ๆ กรุงโซล จากนั้นใหทุกทานไดคลองกุญ แจคูรักบริเวณ
ดานลางของฐานโซลทาวเวอร ทานสามารถถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึกไดตามอัธยาศัย ยังมี คลองชองกเยชอน สถานที่ชื่อดังไมวาใคร
ก็ตองรูจักคลองแหงนี้ ซึ่งเมื่อกอนคลองแหงนี้เต็มไปดวยน้ําเนาเสีย หลังจากนั้นไดมีการฟนฟูครั้งยิ่งใหญใน ค.ศ. 2002 ปรับสภาพน้ํา
เนาเสียใหกลายเปนน้ําใสกิ๊ง ปรับทัศนียภาพโดยรอบมากมาย ซึ่งปจจุบันเปนสถานที่ ที่คนเกาหลีนิยมไปพักผอนรวมถึงบางครั้งยังมี
การแสดงตางๆรวมถึงการจัดเทศกาลตางๆอีกดวย



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไกตุนโสม ของขึ้นชื่อตั้งแตยุคสมัยราชวงศโชซอนมี ตนตํารับมาจากในวัง เปน
เมนูอาหารเกาหลีที่นิยมทานเพื่อ บํารุงกําลังและเสริมสุขภาพ ภายในไกจ ะยัดไสสมุนไพรตางๆ เชน ขาวเหนียว รากโสม พริกไทย
แดง เกาลัด พุทราจีน เปนตน กินพรอมกับเครื่องเคียง
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ถึงเวลานําทานเขาสัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีชมสถาปตยกรรมความงามของ พระราชวังเคียงบก ซึ่งเปนพระราชวังไมโบราณเกาแก
ที่สุด สรางขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกวา 600 ปกอน ภายในพระราชวังแหงนี้มีหมูพระที่นั่งมากกวา 200 หลัง



และ นํา ท า นช อ ปปง สิ น คา ปลอดภาษีที่ ดิ วตี้ ฟ รี ที่ นี่ มี สิน ค า ชั้น นํ า ให ท า นเลื อ กซื้ อ มากมายกว า 500 ชนิ ด ทั้ง น้ํ า หอม เสื้ อ ผ า
เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกาเครื่องประดับ ฯลฯ จากนั้นใหทานอิสระชอปปงยาน เมียงดง หรือที่รูจักกันดีในนาม เปนแหลงแฟชั่น
การแต ง กายที่ ทั น สมัย ของเหลา วั ย รุ น เกาหลี รวบรวมเอาเสื้ อ ผ า แฟชั่ น เครื่ อ งแต ง กาย รองเท า เครื่ อ งประดั บ สวยงามต า งๆ
เครื่องสําอางยี่หอดัง ที่เปนที่นิยมในหมูวัยรุนของบานเราดวย



รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Loisir Buffet ใหทานไดอิ่มอรอยกับเมนูบุฟเฟต และเมนูนานาชาติไมอั้น เชน ชูชิ ซาชิมิ พิซ
ซา พาสตา อาหารทะเลสดๆ อีกมากมายใหทานไดเลือกอยางจุใจ พิเศษ!!! บริการเบียรฟรี เสริฟไมอั้น



นําทานเขาสูที่พกั Gimpo Marina Bay หรือเทียบเทา

วันที่ 5


ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง - ชอปปงฮงแด – พิพิธภัณฑสัตวน้ําฮันหวา อิลซัน - ซุปเปอรมาเก็ต – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
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จากนั้นพาทุกทานเดินทางสู ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง ปจจุบันชาวเกาหลีรุนใหมนิยมมารับประทานเพื่อลางสารพิษในรางกาย ลาง
ไขมันในเสนเลือดทั่วทั้งรางกาย ปองกันไขมันอุดตันในเสนเลือด,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ ขับสารตกคางจากอาหาร แอลกอฮอล กาแฟ
บุหรี่อัธยาศัย ชอปปงยานฮงแด ยานที่เต็มไปดวยรานคามากมาย และเปนแหลงคาของสินคาประเภทเครื่องแตงกาย เครื่องหนัง
เครื่องนอน รองเทา และอื่นๆ สินคามีความหลากหลายและทันสมัยในราคาที่ไมแพง โดยมีแหลงสําหรับเลือกซื้อสินคาที่สําคัญๆ อิสระ
ใหทานไดเลือกซื้อสินคา ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหวางทาง แวะ
ชอปปงขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้ง กิมจิ ไกตุนโสมที่บรรจุอยูในถุงสูญญากาศ ตะเกียบ ถวยใสขาว และของฝากของที่ระลึก



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไกอบซีอิ๊ววุนเสน เมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เปนไกผัดรวมกับวุน
เสน มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดํา เนื้อไกที่นิ่ม รสชาติคลายกับไกพะโลสูตรเกาหลี ทานกับขาว หอมอรอย รสเผ็ดถึงเครื่อง



นําทานชม พิพิธภัณฑสัตวน้ํา ฮันหวา อิลซัน เปนพิพิธภัณฑสัตวนํ้าที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการสังเกตเรียนรูโลกใตน้ํา
มากมาย ใหคุณไดใกลชิดกับสัตวหลากหลายชนิด เชน เพนกวิน ฉลามเสือทราย เสือดาว นาก บีเวอร ลีเมอรหางแหวน ทั้งยังมีอุโมงค
ใตน้ําขนาดใหญถึงสองแหงใหคุณเดินผานและดูบรรดาสัตวทะเลวายน้ําอยูรอบตัวคุณที่ชั้นสองและชั้นสาม และอยาพลาดชมการ
แสดงนางเงือก Dream Girls ที่มีจัดแสดงหารอบตอวัน



ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหวางทาง แวะ ชอปปงขนมพื้นเมือง
เกาหลีหลากชนิดรวมทั้ง กิมจิ ไกตุนโสมที่บรรจุอยูในถุงสูญญากาศ ตะเกียบ ถวยใสขาว และของฝากของที่ระลึก มากมาย ไดเวลานํา
ทานออกเดินทางสูสนามบิน



ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน_____



ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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รายละเอียดราคา
กําหนดวันเดินทาง

อัตราคาบริการ **ออกเดินทางขั้นต่ํา 15 ทาน**
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไมมีเตียง
26,900
25,900

02 - 06 มีนาคม

ราคาผูใหญ
27,900

พักเดี่ยว(เพิ่ม)
3,500

19 - 23 มีนาคม

27,900

26,900

25,900

3,500

27 – 31 มีนาคม

27,900

26,900

25,900

3,500

03 – 07 เมษายน

28,900

27,900

26,900

3,500

11 - 15 เมษายน
12 - 16 เมษายน

34,900
34,900

33,900
33,900

32,900
32,900

4,500
4,500

24 – 28 เมษายน

28,900

27,900

26,900

3,500

01 – 05 พฤษภาคม

28,900

27,900

26,900

3,500

15 – 19 พฤษภาคม

27,900

26,900

25,900

3,500

29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน

27,900

26,900

25,900

3,500

เงื่อนไขการจอง
อัตราคาบริการรวม
•
คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ เสนทาง กรุงเทพ – กิมแฮ - กรุงเทพ ตามที่ระบุในรายการ
•

คาภาษีสนามบินทุกแหง กรุงเทพ-อินชอน

•

คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางวงเงินสูงสุดไมเกิน 1,000,000 บาท

•

สัมภาระน้ําหนัก KE น้ําหนักรวมไมเกิน 23 กิโลกรัมและ TG ไมเกิน 30 กิโลกรัม ตอใบ/ทาน

•

คาทิป 20,000 วอน สําาหรับ มัคคุเทศก และคนขับ

คาใชจายในตางประเทศ ประกอบดวย
•
คาที่พักในโรงแรมที่ไดเลือกสรรแลว ตลอดการเดินทาง
•

คาอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

•

คารถโคชปรับอากาศตลอดการเดินทาง

•

คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ

•

หัวหนาทัวรที่มีประสบการณ คอยดูแลอําานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราคาบริการไมรวม
•
คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
•

คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / คาซักรีด / คาโทรศัพท ฯลฯ

•

คาน้ําหนักกระเปาเกิน
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•

คาทิป และคาบริการในการเคลื่อนยายสัมภาระ และกระเปาเดินทาง ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
ในกรณีที่ทานตองการใบกําากับภาษี

•

คาวีซาสําาหรับพาสปอรตตางดาว (กรุณาเตรียมเอกสาร คือ พาสปอรต, ใบประจําาตัวคนตางดาว, ใบสําาคัญถิ่นที่
อยู, สําาเนาทะเบียนบาน, สมุดบัญชีเงินฝาก, รูปถายสีหรือขาวดําา2 นิ้ว ทานละ 2 รูป)

ระเบียบการสําารองที่นั่ง
ระเบียบการสําารองที่นั่ง และเงื่อนไข
ชื่อบัญชี บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด
ธนาคารกรุงเทพฯ
สาขา อาคารซิลลิค เฮาส เลขที่ 860-0-241510 บัญชีออมทรัพย
ธนาคารกรุงไทย
สาขา อาคารซิลลิค เฮาส เลขที่ 968-0-091880 บัญชีออมทรัพย
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา สีลมคอมเพล็กซ เลขที่ 020-3-839278 บัญชีออมทรัพย
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาอโศกทาวเวอร เลขที่ 234-2-012317 บัญชีออมทรัพย
กรณีชําระดวยบัตรเครดิต
มีคาธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทําการรูด
หมายเหตุ
ทานที่ตองการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจงกับพนักงานขายใหทราบลวงหนา มิฉะนั้นทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมออกใบเสร็จยอนหลัง
สําารองที่นงั่ ลวงหนาอยางนอย 30 วัน พรอมเอกสารดังนี้
1. สําาเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง
2. ยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซา (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศอื่น นอกเหนือจากไทย)
3. เงินมัดจําทานละ 10,000.- บาท เงินสวนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชําระกอนการเดินทางอยางนอย 15 - 20 วัน
4. การยกเลิก
กรณีที่ทานไมสามารถเดินทางไปพรอมคณะไดดวยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจาย
สวนที่ทานชําาระไวตามระยะเวลา และจําานวนดังนี้
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเลื่อนวันเดินทาง ตองแจงลวงหนากอนการเดินทาง 30 วัน
 ยกเลิกการจองภายใน 30 วัน กอนการเดินทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําาทั้งหมด
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน กอนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวร 50% ของราคาทัวร
 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 7 วัน กอนการเดินทาง บริษัท
 ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
5. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บปวย หรือมีเหตุจากรางกายที่ไมสามารถเดินทางในชวงเวลาที่จองได การ
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ยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะตองแสดง ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล ใหกับเจาหนาที่ฝายขาย ทั้งนี้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเปนกรณีไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน
คาธรรมเนียมการวางมัดจําตั๋วเครื่องบิน และคาใชจายอื่นๆ ถามี
6. คณะที่เดินทางชวงวันหยุดตอเนื่อง หรือชวงเทศกาล บริษัทฯ ไดมีการการันตีมัดจํา หรือซือ้ ขาย แบบมีเงื่อนไขกับสาย
การบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน chatter flight (เหมาลํา), extra flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเขามาชวงวันหยุด หรือ
เทศกาล ดังกลาว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคามัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด
7. กรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเขา - ออก นอกประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดชอบของบริษัท
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เอกสารใชประกอบในการเดินทาง
•
หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใชงานมากกวา 6 เดือน (กรณีทําหนังสือเดินทางเลมใหม กรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง
เลมเกาไปดวย ณ วันเดินทาง)
สําหรับทานที่ไมเคยไปเกาหลี เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. หนังสือรับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ (ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มตนการทํางาน)
2. กรณีที่ทานเปนเจาของกิจการ กรุณาจัดเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียนที่มีชื่อของทานพรอมเซ็นรับรองสําเนาให
ถูกตอง
3. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถามี)
4. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปจจุบัน
5. กรณีเปนนักเรียน นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบันเปนเปนภาษาอังกฤษ
ในกรณีที่เด็กอายุไมเกิน 18 ป ไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา
ตองจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
1. หนังสือรับรองการทํางานของบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง
2. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดายอนหลัง 6 เดือน จนถึงปจจุบัน
3. สําเนาสูติบัตร
*การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชนในการเดินทางเขาประเทศเกาหลีของทาน ทีท่ างบริษทั จะได
แจงใหหัวหนาทัวรทราบเพื่อใหคําแนะนําทานในการเขาเมืองเกาหลีใต
หมายเหตุ
•
จํานวนผูเดินทางขั้นต่ํา20 ทาน ขึ้นไป
191 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ห้อง 3 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500 โทร.0-2108-8666 แฟกซ์ 0-2231-3399
191 SILOM COMPLEX 22/F SUITE 3, SILOM ROAD, SILOM, BANG RAK, BANGKOK 10500 THAILAND TEL. (66 2) 108-8666 FAX. (66 2) 231-3399

•

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา, รายการทัวร และรานอาหาร ตามความ
เหมาะสม (ขนาดกรุป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งนี้ทางบริษัทคํานึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และ
ผลประโยชนที่ลูกคาจะไดรับเปนหลัก

•

หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว
เทานั้น

•

กรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเขาประเทศเกาหลีใต บริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจา ยใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงคาทัวรทั้งหมด

•

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
จลาจล หรือ กรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง จากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และตางประเทศ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ

•

ทางบริษัทฯ จะไมขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และไมสามารถเรียกคืนเงินได หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมือ้ เปนตน

•

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง

•

ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะ ไมสามารถนํามาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได

•

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมด หรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

•

ภาพที่ใชในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเทานั้น
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