เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง สกี 5 วัน 3 คืน
บินตรงสู่อินชอน โดยสายการบิน AIR ASIA X น้ําหนักกระเป๋า 20 KG
พักซูวอน 1 คืน - โซล 2 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป
โปรดชําระที่สนามบินดอนเมืองเท่านั้น
(คําแนะนํา รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ํากว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่
โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์)

กําหนดการเดินทางวันที่ 17-21 / 24-28 ม.ค. 62

ราคาเพียง 14,999.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว
1

กรุงเทพฯ - อินชอน - เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง

2

ไร่สตรอเบอรี่ - สนุกสนานกับการเล่น สกี - สวนสนุก EVERLAND - LINE FRIEND - ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร
- ตลาดทงแดมุน

3

พระราชวังชางด็อกกุง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - น้ํามันสนเข็มแดงอ - ศูนย์เครื่องสําอาง - Duty Free ตลาดเมียงดง

4

N-Seoul Tower - น้ํามันสนเข็มแดง-ย่านฮงอิก - พิพิธภัณฑ์สามมิติ - SUPERMARKET

5

สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
วันที่ 1

กรุงเทพฯ - อินชอน - เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง

05.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4
สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้น
เครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนําการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X (น้ําหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน
ทั้งขาไปและขากลับหากต้องการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จา่ ย)
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และ
ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

08.05 น.

บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ด้วยเทีย่ วบิน XJ708

15.20 น

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศ
ไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพา
ท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า
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4.42กม.และมียอดโดมสูง 107 เมตร
จากนั้น

นําท่านเดินทางสู่งาน เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง ที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 1 ของเกาหลี ซึ่งในแต่ละปี มี
นักท่องเที่ยวมาเยือนนับล้านคนต่อปี ให้ท่านได้ลองสัมผัสบรรยากาศการตกปลาเทราท์ภูเขา หรือ
Saccheoneo บนแม่น้ํา Hwacheongang ซึ่งจะเปลี่ยนสภาพเป็นน้ําแข็งซึ่งมีความหนาประมาณ
30-40 เซนติเมตร ปลาชนิดนี้เป็นปลาสายพันธ์เดียวกันกับปลาแซลมอน ซึ่งอาศัยอยู่ในน้ําเย็น
อุณหภูมิ ต่ํากว่า 20 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นปลาที่มีความสวยงามและมีรสชาติหวานมันอร่อย
สามารถนํามาทําเป็นซูชิหรือซาซิมิมารับประทานได้ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกปลา, ค่า
เครื่องเล่นและค่ากิจกรรมต่างๆราคาประมาณ 500 บาท ) หรือ อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรม
ต่างๆ ในบริเวณ งานเทศกาล ซึ่งจะหลายกิจกรรมให้ท่านได้ทดลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ อาทิ
เช่น สโนวสเลด, สเก็ตน้ําแข็ง, รถไฟน้ําแข็ง, รถATV เป็นต้น

เย็น

บริการอาหาร เมนูชาบูชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี

พักที่

โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในซูวอน

วันที่ 2
เช้า

ไร่สตรอเบอรี่ - สนุกสนานกับการเล่น สกี - สวนสนุก EVERLAND - LINE FRIEND - ศูนย์โสมรัฐบาล ศูนย์สมุนไพร - ตลาดทงแดมุน
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่สตรอเบอรี่ ลูกสตรอเบอรี่ลูกโตๆ ให้ท่านได้ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆหวานฉ่ําจากไร่
นอกจากนั้น ท่านยังสามารถซื้อกลับมาฝากคนที่ท่านรักที่เมืองไทยได้ด้วย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่อง
สวยงามและส่งให้ท่านวันสุดท้าย

จากนั้น

ให้ท่านได้สนุกกับการ เล่นสกี บนลานสกีขนาดใหญ่ ยางจิไพน์ สกีรีสอร์ท / คังชน สกีรีสอร์ท ประกอบ
ไป ด้วยเนินสกีถึง 2 เนินด้วยกันแบ่งเป็นเนินสกีสําหรับผูฝ้ ึกหัดเล่น 1 เนิน, และเนินสําหรับผู้ที่เล่น
ชํานาญแล้ว1 เนิน (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด สกีค่าเล่นรวมชุด
ประมาณ 50,000 วอน กอนโดล่าประมาณ 15,000 วอนสําหรับท่านที่เล่นเก่งแล้วสามารถไถลจาก
บนยอดเขาลงมาได้ครับ **กอนโดล่า หรือ เคเบิล ขึ้นอยู่กับสถานที่วา่ มีให้บริการหรือไม่**)
มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มีอันตราย เตรียมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรียม
ถุงมือสกีผ้าพันคอแว่นกันแดดเสือ้ แจ๊คเก็ตกันนํ้า หรือผ้าร่มและกางเกงรัดรูปขอคําแนะนํา และฝึกวิธีการ
เล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริงเพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็นสําคัญ
นําท่านเดินทางสู่สวนสนุก EVERLAND ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์
และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพ
นิยายและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบัด รถไฟเหาะรางไม้ ซึ่งเป็นไฮไลค์
ของสวนสนุกแห่งนี้ และชมสวนดอกไม้ซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศ) ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จํากัดจํานวนรอบ และในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ท่านจะได้พบกับ LINE
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FRIEND STORE ซึ่งภายในจะเป็นสินค้าที่ออกแบบตามตัวสติ๊กเกอร์ใน แอพพลิเคชั่นไลน์ ไม่ว่าจะเป็น
ตุ๊กตา ซองใส่พาสปอร์ต ร่ม สมุดโน้ต แก้วน้ํา สร้อยคอ และอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
และบริเวณหน้าร้านก็ตกแต่งสวยงาม มีหมี BROWN และกระต่าย CONY อยู่บริเวณหน้าตึกให้ได้ถ่ายรูป
เล่นอีกด้วย
กลางวัน

บริการอาหารเมนู หมูย่างเกาหลี (PORK CALBI)
นําท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูกนํามาใช้เพื่อสุขภาพเป็น
เวลานานากว่า 2,000ปีในตํารายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่
ระบบย่อยอาหารและปอดช่วยทําให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์
ช่วยบํารุงหัวใจป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆนี้โสม
เกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับ
ผู้ที่คํานึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน
นําท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์สมุนไพร เป็นสมุนไพร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทาน
เพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถกู ทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล์

จากนั้น

นําท่านเดินทางสู่ ตลาดทงแดมุน เขตธุรกิจสําคัญที่เติบโตขึ้นจากพลังห้างสรรพสินค้าชั้นนําต่างๆ แหล่ง
เสื้อผ้าแฟชั่นชื่อดังของเกาหลี ทั้งขายส่งและขายปลีก คล้ายกันกับ Platinum Fashion Malls บ้านเรา
อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลิน

เย็น

บริการอาหารเย็นด้วยโอซัมพลุโกกิ

พักที่

โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในโซล

วันที่ 3
เช้า
จากนั้น

พระราชวังชางด็อกกุง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - น้ํามันสนเข็มแดงอ - ศูนย์
เครื่องสําอาง - Duty Free - ตลาดเมียงดง
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านชมความสวยงามและทรงคุณค่าของ พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung) จนได้รับ
การขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก เป็นพระราชวัง
หลวง สร้างในปี ค.ศ.1405 ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โชชอนหลายองค์ จนถึงพระเจ้า
ชุนจง (Seonjeong) พระราชวังชางด๊อก มีอุทยานที่ได้ชื่อว่าสวยและร่มรื่นที่สุด ตั้งอยู่ด้านหลังของ
พระราชวัง นั่นคือ อุทยานพีวอน (Bewon) หรือฮูวอน (Huwon) หรือสวนลับ สวนต้องห้ามภายใน
อุทยานนอกจากหมู่แมกไม้แล้วยังมีศาลา สะพานเล็กๆ และสระน้ํา โดยเฉพาะสระพันโดจี ที่มีศาลา
หลังคารูปพัดตั้งอยู่ริมสระ เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอินโจกษัตริย์องค์ที่ 16 ของราชวงศ์โชชอน
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ยิ่งนัก
จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์นา้ํ มันสนเข็มแดง ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้าง
ไขมันในเส้นเลือดทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด ,โรคหัวใจ,โรคภูมิแพ้ เป็นต้น
กลางวัน

บริการอาหารกลางวันด้วยเมนูไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG)
นําท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทําสาหร่ายของชาว
เกาหลี ประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย พิเศษ....ให้ท่านได้
นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก และเก็บภาพแห่งความประทับใจใน ชุดฮันบก ซึ่งเป็น
ชุดประจําชาติของเกาหลีอีกด้วย เดินทางสู่ ศูนย์เครื่องสําอางค์ ให้ท่านชมและเลือกซือ้
เครื่องสําอางและเวชสําอางแบรนด์ชั้นนําของเกาหลี ที่COSMETIC ยี่ห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลี
ทั้งสาวทั้งไม่สาวแล้วให้ความสําคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมากโดยเฉพาะในกลุ่มบํารุงผิวพื้นฐาน
Skin Care และเครื่องสําอางผสมสมุนไพร จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ห้าง
ปลอดภาษีที่ DUTY FREE ท่านได้เลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนมนําเข้าจากต่างประเทศมากมาย
หลากหลายชนิดรวมทั้งสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี

จากนั้น

นําท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการ
ทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไรก้าวล้ํานําสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับ
สินค้าวัยรุ่นอาทิเสื้อผ้าบุรุษ-สตรีเครื่องสําอางดังๆอาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE
SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย
2-3 เท่า

เย็น

บริการอาหารเย็นด้วย เมนู BBQ BUFFET

พักที่

โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในโซล

วันที่ 4 N-Seoul Tower - น้ํามันสนเข็มแดง-ย่านฮงอิก - พิพิธภัณฑ์สามมิติ - SUPERMARKET
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านขึ้น หอคอยโซลทาวเวอร์ ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล1 ใน17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดใน
โลก ใจกลางเมืองหลวงชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ360 องศาและท่านสามารถคล้องกุญแจคู่รักตามความ
เชื่อได้ (อิสระไม่รวมลิฟท์) จากนั้นนําท่านเดินทางไปดูสุขภาพต่อกับ น้ํามันสนเข็มแดง ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ํามันสนที่มีสรร
คุณช่วยบํารุงร่างกายลดไขมันช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย
กลางวัน บริการอาหารกลางวันด้วย เมนูไก่พะโล้วุ้นเส้น (Jimak)
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นําท่านอิสระชม Trick Eye Museum ผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติโดยท่านจะได้สนุกสนาน
กับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าต่างๆที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสาม
มิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผู้ชมเข้าไปมี
ส่วนร่วมถ่ายภาพเมื่อผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์จนท่านจะอุทานว่ามัน
เหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริง จากนั้นนําท่านเดินเล่น ย่านฮงอิก ที่นี่เป็นย่านที่เหล่า
นักศิลปะและนักท่องราตรีทั้งหลายไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะที่นี่มีผลงานศิลปะที่ส่วนใหญ่เป็นศิลปะแนวร่วมสมัยจัดวางแสดงเต็ม
พื้นที่ของถนนปิกัสโซ่ที่ขึ้นชื่อของย่านนี้ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายเรียงรายตามตรอกซอกซอย
แทบทุกแห่ง จึงทําให้ที่นี่เป็นสีสันของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเยี่ยมเยียนไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน
จากนั้น นําท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล็ตหินซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์
ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสําอางโสม เป็นต้น และยังมี
หมอนสุขภาพ กิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)นมกล้วย
เย็น บริการอาหารเย็นด้วย เมนู BIMBIMBAB + SOUP
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน

วันที่ 5

สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

00.20 น

นําท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ703

04.20 น

ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ ***ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป***
ชําระที่สนามบินดอนเมืองเท่านั้น
***ไม่รวมค่าทิปของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน***
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งด
ผู้ใหญ่
แถมกระเป๋า
17-21 Jan 2019
14,999
24-28 Jan 2019

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

15,999

15,999

6,000

5,000

15,999

15,999

6,000

5,000

14,999

(คําแนะนํา รายการนี้ ราคาทัวร์เด็ก และเยาวชน ที่อายุต่ํากว่า 18 ปี สูงกว่าราคาผู้ใหญ่
โปรดดูเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนจองทัวร์)
**หมายเหตุ**
1.รับเฉพาะผู้มวี ัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัดได้
ชําระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือ
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ใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน***และทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์
ปกติอีก 100USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ธุรกิจขายตรง
เครื่องสําอางค์ หมอ พยาบาล หรือชาวต่างชาติ จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง**
2.หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ
ตลอดจนข้อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหากท่านมีความจําเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนําไป
ยังประเทศนั้นๆ หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมาย
บางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตเจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
3.โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็นหลัก
4.ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้าย
ช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ
เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
5.ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิ้ง เช่น น้ํามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดําเนินการในการแยก
ท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน
อัตรานี้รวม
·ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะกรณีอยู่ต่อต้องเสียค่า
เปลี่ยนแปลงตั๋ว
·ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
·ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ
·ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
·ค่ารถรับ-ส่งและนําเที่ยวตามรายการ
·ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
·ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ20 กก.
·ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชํานาญเส้นทางนําท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
·ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
·ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
·นอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง (ชําระที่สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง)
หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ
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·ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหักณที่จ่าย3%
·ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ20 กก.)
·ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าวกรุณาเตรียมเอกสารคือ
1) พาสปอร์ต
2) ใบประจําตัวคนต่างด้าว
3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู่
4) สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)
6) รูปถ่ายสี2 นิ้ว 2 รูปแล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดําเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก สําหรับหนังสือ
เดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า
หมายเหตุ
จํานวนผู้เดินทางขั้นต่ําผู้ใหญ่ 20ท่านขึน้ ไป
·เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นสําคัญ
·หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
·ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจลหรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
·ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบอาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
·ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
·ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษกรณีที่ทา่ นไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้เมื่อท่าน
ตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลง
ต่างๆที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 50 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 45 วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่
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ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด
หรือยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิก
·ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจําทุกกรณี
·กรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงใดๆต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้า 30 วัน และถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอาทิค่า
เปลี่ยนชื่อทางบริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจํานวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
·ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้อง
เงินหรือบริการบางส่วนที่ขาดไปได้
·ในกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมืองทั้งประเทศไทยและเกาหลีอันเนื่องมาจากการ
กระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนีเข้าออกเมืองเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
·ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวปิดไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯจะจัดสถานท่องเที่ยวอื่นทดแทนให้ตามความเหมาะสมโดยไม่
มีค่าชดเชยใดๆจากทางบริษัทฯ
·บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อความเหมาะสมของหมู่คณะทัง้ นี้
จะถือเอาผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
·หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
·ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ความรับผิดชอบ
ทางบริษัทฯในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆพร้อมทัง้ โรงแรมและสํานักงานจัดนําเที่ยวเพื่อ
ให้บริการแก่นกั ทัศนาจรจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการได้รับบาดเจ็บสูญหายเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งอาจเกิดขึ้น
จากความล่าช้าการยกเลิกเที่ยวบินอุบัติเหตุภัยทางธรรมชาติการนัดหยุดงานปัญหาทางการเมือง
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสํารวจเส้นทางเท่านั้นหากท่านถูกเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและเกาหลีใต้ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของทางบริษัททางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแก่ท่าน **
หมายเหตุ : เรียนให้ทราบว่า หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้แล้วนั้นทางทัวร์จะออกเดินทาง
ท่องเที่ยวหลังเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ส่วนท่านใดที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง
หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่า
เดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ทอ่ งเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก
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