เทีย
่ ววันหยุดยาว ราคาสบาย ช้อป ชิม แชะ แวะเช็คอิน ราคาเริม
่ ต้นที่ 22,900 บาท

หมู่บ้านเทพนิยาย-ไชน่ าทาวน์ -ตามรอยซีร่ ีย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ - SKI
ชิมสตอร์ เบอร์ ร่ ี ลูกใหญ่ ๆลูกโตๆ-– เรียนทําคิมบับ (ข้ าวห่ อสาหร่ าย)
ใส่ ชุดประจําชาตเกาหลี (ฮันบก) - สนุกสนานที่ EVERLAND - LINE FRIEND STORE
พระราชวังเคียงบ็อคคุง - หมู่บ้านบุกชอน ฮันอก - ชมวิวกรุ งโซล ที่ SEOUL SKY
ช้ อป ชิม แชะ ที่ตลาดเมียงดง
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ลิ้มรสอาหารตามสไตล์ซีรี่ยเ์ กาหลี
- ชาบู ชาบู : หม้อไฟสไตล์เกาหลี จะใช้เนือ
้ หมูหั่นชิ้นบางๆ ใส่ผักสารพัดชนิด ไม่วา่ จะเป็นเห็ดเข็มทอง เห็ดฟาง
เห็ดหอม ถั่วงอก กระหล่า่ ปลี ผักกาดขาว ใส่รวมลงไปในหม้อไฟ แล้วเติมด้วยน้า่ ซุปรสเด็ดๆต้มจนกว่าจะเดือด 
ก่อนจะเริ่มรับประทาน พอสุกก็ตก
ั มาทานกับข้าวสวย กิมจิ และน้่าจิ้มสุกี้รสเด็ด

-ชิมเมนูดงั ตามซีรยี ์ Winter Love Song “ ทัคคาลบี “ : หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีแห่งเมืองชุนชอน อร่อยล้่าจนต้องลอง
-เมนู หมูย่าง คาลบี Pork KALBI : เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวเกาหลีเป็นอาหารสไตล์ปิ้งย่าง โดยจะน่าเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไก่ หมู
สไลด์
มาปิ้งบนเตาถ่านที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลกรสชาติไม่ต้องพูดถึง อร่อยเวอร์วังเลยทีเดียว

-เมนู ชิคๆ เมนูไก่ตน
ุ๋ โสม : เป็นอีกเมนูที่นา่ ทานค่อนข้างมาก ไก่ตุ๋นโสมเป็นอาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบ่ารุงและเสริม
สุขภาพ เสิรฟ
์ ให้ไปเลยท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน

-พิเศษ!!!สุดๆด้วยเมนูบฟ
ุ เฟ่ต์ ขาปู + เบียร์ ไวน์ ไม่อั้น ทานกันไม่ยั้งไปเลย
วันแรก
กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)–เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)–หมู่บ้านเทพนิยาย–ไชน่ าทาวน์
22.30 น.
คณะเดินทางพร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X เจ้ าหน้ าที่จาก
บริ ษัทฯคอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกให้ ทา่ นก่อนขึ ้นเครื่ อง (หัวหน้ าทัวร์ แนะนําการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X
ใช้ เครื่ อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นงั่ จัดที่นงั่ แบบ 3-3-3 (นํา้ หนักกระเป๋า 20 กก./ท่ าน ทัง้ ขาไปและขากลับ
หากต้ องการซือ้ นํา้ หนักเพิ่ม ต้ องเสียค่ าใช้ จ่าย)
**หมายเหตุ** เคาน์ เตอร์ เช็คอินจะปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื่องออกอย่ างน้ อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้ อม ณ ประตูขนึ ้ เครื่องก่ อน
เวลาเครื่องออก 30 นาที
วันที่สอง
02.20 น.
09.40 น.

กลางวัน

สนามบินอินชอน(ประเทศเกาหลีใต้ ) - ตามรอยซีร่ ีย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ - SKI
บินลัดฟ้ าสูส่ าธารณรัฐเกาหลีใต้ ด้ วยเที่ยวบิน XJ700
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าไทย 2 ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคน
เข้ าเมืองเรี ยบร้ อย ขอต้ อนรับทุกท่านสูส่ าธารณรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ ชพาท่านข้ ามทะเลตะวันตกด้ วยสะพานแขวนยองจองหรื อ
สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร จากนันนํ
้ าท่าน CHECK IN เก๋ๆ ตาม
รอยซีรีย์ที่ เกาะนามิ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ เป็ นเกาะตังอยู
้ ่กลางแม่นํ ้าฮัน เกาะนามิ โด่งดัง เนื่องจากใช้
เป็ นสถานที่ถ่ายทําซีรีย์ เพลงรักในสายลมหนาว บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่ น เต็มไปด้ วยต้ นสน ต้ นเกาลัด ต้ นแปะก๊ วย
ต้ นซากุระ ต้ นเมเปิ ล้ และต้ นไม้ ดอกอื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลีย่ นสีให้ ชมกันทุกฤดูกาล อิสระให้ ทกุ ท่านโพส ท่าสวยๆถ่ายรู ป
กับจุดไฮไลท์ของเกาะแห่งนี ้ได้ อีกด้ วย
บริการอาหารกลางวันด้ วยเมนู ชาบู ชาบู เมนูท่ ที ุกท่ านต้ องลิม้ ลอง
จากนันนํ
้ าทุกท่านได้ สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้ วยเนินสกีถึง 2 เนินด้ วยกันแบ่งเป็ นเนินสกีสําหรับผู้
ฝึ กหัดเล่น 1 เนิน, และเนินสําหรับผู้ที่เล่นชํานาญแล้ ว1 เนิน (ราคาทัวร์ ยังไม่ รวมค่ าอุปกรณ์ การเล่ นสกี, สกีลิฟท์ , สโนว์
สเลด สกีค่าเล่ นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน กอนโดล่ าประมาณ 15,000 วอน สําหรั บท่ านที่เล่ นเก่ งแล้ วสามารถ
ไถลจากบนยอดเขาลงมาได้ **กอนโดล่ า หรือ เคเบิล ขึน้ อยู่กับสถานที่ว่ามีให้ บริการหรือไม่ **) ให้ เวลาทุกท่านได้ สนุก
กับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึง่ ปลอดภัยไม่มีอนั ตราย เตรี ยมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรี ยมถุงมือสกีผ้าพันคอแว่นกันแดดเสื ้อแจ๊ คเก็ต
กันนํ ้า หรื อผ้ าร่มและกางเกงรัดรูปขอคําแนะนําและฝึ กวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริ งเพื่อความปลอดภัยของท่าน
เองเป็ นสําคัญ**หมายเหตุ .... ปริ มาณของหิมะและการเปิ ดให้ บริ การของลานสกีขึน้ อยู่กับความเอือ้ อํานวยของ
อากาศหากไม่ มีหิมะเพียงพอลานสกีอาจจะปิ ดให้ บริการในกรณีท่ ลี านสกีไม่ สามารถเปิ ดบริการ ทางบริษัทขอสงวน
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เย็น
พักที่
วันที่สาม

เช้ า

เที่ยง

เย็น
พักที่
วันที่ส่ ี
เช้ า

สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรั บเปลี่ยนเป็ น ONE MOUNT (SNOW PARK)***(ไม่ รวมค่ าเข้ า SNOW PARK
ประมาณ 15,000 วอน หรื อหากท่ านใดไม่ สนใจ สามารถเดินช้ อปปิ ้ ง ตามอัธยาศัย มีทัง้ H&M , ADIDAS และมีอีก
หลากหลายแบรนด์ ชัน้ นํา)
รับประทานอาหารเย็นด้ วยเมนู ทัคคาลบี ้
โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในซูวอน
ชิมสตอร์ เบอร์ ร่ ี ลูกใหญ่ ๆลูกโตๆ – เรียนทําคิมบับ (ข้ าวห่ อสาหร่ าย) + ใส่ ชุดประจําชาตเกาหลี (ฮันบก)
สนุกสนานที่ EVERLAND (รวมค่ าเข้ า สามารถเล่ นเครื่องเล่ นไม่ จาํ กัดจํานวนรอบ) – LINE FRIEND STORE ศูนย์ โสมรัฐบาล – ศูนย์ เครื่องสําอาง
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่ านสัมผัส สตอร์ เบอร์ ร่ ี สดๆจากไร่ ทัง้ รสชาติ.....ทัง้ ขนาด........ที่เห็นแล้ วต้ องร้ อง !!!! โอ้ โหววววววว ทุกๆท่ าน
จะได้ ชิมสอตร์ เบอร์ ร่ ี สดๆหวานๆฉํ่าๆ จากไร่ พิเศษ!!! สําหรั บท่ านใดที่ชิมแล้ วติดใจ อยากซือ้ กลับไปฝากคนที่รัก
สามารถสั่ ง ซื อ้ จากไร่ โดยจะมี ก ารแพ็ ค ใส่ ก ล่ อ งสวยงามและส่ ง ให้ ทุ ก ท่ า นในวั น สุ ด ท้ า ย นํ า ท่ า นเดิ น ทาง ชม
พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย ท่านจะได้ เรี ยนรู้ และได้ ลิ ้มรอง รสชาติสาหร่ ายของชาวเกาหลีแบบดังเดิ
้ ม ส่วนถ้ าหากท่านใดสนใจ
สามารถเลือกซื ้อกลับไปเป็ นของฝากได้ อีกด้ วย จากนัน้ ให้ ทา่ นได้ ทดลองสวมใส่ ชุดฮันบก ชุดประจําชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพ
แห่งความประทับใจ สุดพิ เศษ...ให้ ท่านได้ เรี ยนรู้ ถึงขัน้ ตอนการทํา คิมบับ หรื อข้ าวห่อสาหร่ าย ที่ชาวเกาหลีนิยมทานกัน
ค่อนข้ างมาก
รับประทานอาหารกลางวัน เมนู คาลบี ้
หลังจากที่ทกุ ท่านกินหมูยา่ งกันอย่างอิ่มหนําสําราญแล้ ว นําทุกท่านไปสนุกสนานกันต่อที่สวนสนุก EVERLAND ซึง่ ถูก
ขนานามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศเกาหลีใต้ ตังอยู
้ ่ท่ามกลางหุบเขา ภายในสวน
สนุกแห่งนี ้จะมีโซนแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็ นโซนซาฟารี โซนนี ้เอาใจเด็กๆไปเลยครับ เพราะจะพบเจ้ าป่ าสิงโต และเสือ
โซนสวนสนุก โซนนี ้เหมาะสําหรับผู้ที่ชอบหวาดเสียว เพราะมีเครื่ องเล่นที่ท้าทายที่มีความหวาดเสียวไว้ ให้ ลองเล่นมากมาย
ที่จะแนะนําจะเป็ นรถไฟเหาะรางไม้ ที่ความเสียวติดอันดับโลก ให้ ทกุ ท่านได้ ลองเล่นและลองสัมผัสบรรยากาศของความเสียว
สําหรับท่านใดเป็ นสายแอ๊ บแบ๋ว น่ารักๆ ภายในสวนสนุก EVERLAND จะมี SHOP ของ LINE FRIEND STROE ซึง่ ภายในจะ
เป็ นสินค้ าที่ ออกแบบตามตัวสติ๊ก เกอร์ ใน แอพพลิเคชั่นไลน์ ไม่ว่าจะเป็ น ตุ๊กตา ซองใส่พาสปอร์ ต ร่ ม สมุดโน้ ต แก้ วนํ า้
สร้ อยคอ และอื่นๆอีกมากมาย ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อ พาท่านเข้ าชม ศูนย์ โสม ซึง่ รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6
ปี ซึ่งถือว่า เป็ นโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวิตของโสม พร้ อมให้ ท่านได้ เลือกซื ้อโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ในเกาหลี จากนัน้
สําหรับท่านผู้หญิงหรื อผู้ชาย ที่อยากหน้ าใส หน้ าเด็ก ดูออ่ นกว่าวัย ไม่ควรพลาดกับ ศูนย์ เครื่ องสําอางคอสเมติก ที่มีให้ ทกุ
ท่านได้ เลือกมากมายหลากหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครี มนํ ้าแตกที่โด่งดัง ครี มหอยทาก เป็ นต้ น ให้ ทกุ ท่านได้ เลือกซื ้อเพื่อดูแลและ
บํารุงให้ ดเู ด็กก่อนวัย
รับประทานอาหารเย็น ด้ วยเมนู บลูโกกิ
โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในโซล
ผ่ านชม บลูเฮ้ าส์ – พระราชวังเคียงบ็อคคุง – หมู่บ้านบุกชอน ฮันอก - ศูนย์ สมุนไพร – ศูนย์ นํา้ มันสนเข็มแดง – ชม
วิวกรุ งโซล ที่ SEOUL SKY (ตึกที่สงู ติดอันดับโลก) – DUTY FREE – ช้ อป ชิม แชะ ที่ตลาดเมียงดง
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
พาทุกท่านเดินทางไปย่านที่เป็ นพื ้นที่ที่มีฮวงจุ้ยดีที่สดุ ของเกาหลีใต้ ผ่ านชม!!!!! บลูเฮ้ าส์ บ้ านพักประธานาธิบดีเกาหลีใต้
จากนันพาท่
้
านชม พระราชวังเคียงบ็อคคุง ซึง่ เป็ น 1 ใน 5 พระราชวังหลวงเก่าแก่กว่า 600 ปี ที่ได้ รับการบูรณะซ่อมแซมเพื่อ
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เย็น
พักที่
วันที่ห้า
เช้ า

11.15 น.
14.55 น.

ความสมบูรณ์และสวยงามเหมาะแก่การเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของที่ว่าราชการกษัตริ ย์ และความสวยงามของพลั บพรากลาง
นํ ้าที่ใช่สําหรับรับรองแขกบ้ านแขกเมืองของประเทศ นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบุกชน ฮันอก เป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ ของ
เกาหลีท่ามกลางตึกรางบ้ านช่องที่ทนั สมัยของกรุ งโซล หมู่บ้านแห่งนี ้ก็ยงั คงรักษาอาคารบ้ านเรื อนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอาย
ของเกาหลีในยุดเก่าแก่ เหมาะสําหรับคนที่ชอบเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมูบ่ ้ านโบราณที่เดิมเป็ นที่อยู่ของเหล่าขุนนางสมัยก่อน
ปั จจุบนั ได้ ถกู อนุรักษ์ เอาไว้ คงความสวยงาม และเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เผยแพร่วฒ
ั นธรรมเกาหลีให้ กบั นักท่องเที่ยวเป็ นอย่างดี
นําท่านสู่ ศูนย์ สมุนไพร เป็ นสมุนไพร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรค
ตับแข็งไม่ถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้ างจากอาหารและยา จากนันนํ
้ าท่านพบกับผลิตภัณฑ์ใหม่
ล่าสุด นํา้ มันสนเข็มแดง ปั จจุบนั นิยมมา รับประทานเพื่อล้ างพิษในร่ างกาย ล้ างไขมันในเส้ นเลือดทัว่ ทั ง้ ร่ างกาย ป้องกัน
ไขมันอุดตันในเส้ นเลือด ,โรคหัวใจ,โรคภูมิแพ้ เป็ นต้ น
รับประทานอาหารกลางวัน เมนู ไก่ ต๋ ุนโสม
พาทุกท่านตื่นตาตื่นใจกับ แลนด์มาร์ คแห่งใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ ที่ SEOUL SKY เป็ นตึกที่สงู ที่สดุ ในกรุ งโซล มีทงหมด
ั้
123 ชัน้ ความสูงอยู่ที่ 554.5 เมตร ซึ่งตอนนี ้ตึก SEOUL SKY ติดอันดับที่ 5 เป็ นตึกระฟ้ าที่สงู ที่สดุ ในโลก ภายด้ านในของตึก
SEOUL SKY แห่งนี ้ เรี ยกได้ วา่ เป็ นศูนย์รวมทุกสิง่ ทุกอย่าง อีกทังยั
้ งเป็ นศูนย์การค้ าแหล่งช็อปปิ ง้ แบบครบครันและทันสมัยสุดๆ
จากนัน้ พาท่า นช็ อ ปปิ ้ง สิ น ค้ า ปลอดภาษี ที่ ดิ ว ตี ฟ้ รี ที่ นี่ มี สิ น ค้ า ชัน้ นํ า ให้ ท่ า นเลื อ กซื อ้ มากมาย อาทิ นํ า้ หอม เสื อ้ ผ้ า ,
เครื่ องสําอาง,กระเป๋ า,นาฬิกา,เครื่ องประดับ จากนันพาทุ
้
กท่านไปสถานที่ที่ทกุ ท่านรอคอยให้ ทกุ ท่านอิสระในการช็อปปิ ง้ แบบ
สุดเหวี่ยง สุดมันส์ ชิวๆที่ ตลาดเมียงดง เป็ นแหล่งช็อปปิ ง้ ขึ ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชัน่ ชันนํ
้ าของกรุ งโซลหรื อที่คนไทยรู้ จกั กัน
ในชื่อสยามสแควร์ เกาหลี ท่านจะพบกับสินค้ าวัยรุ่ นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องสําอางยี่ห้อดังๆอย่าง THE
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ เสื ้อผ้ าแฟชัน่ มีสไตล์, รองเท้ าส้ นสูงน่ารักๆ, รองเท้ าผ้ าใบ
เก๋ๆ, นอกจากนี ้ยังมีร้านอาหารและร้ านคาเฟ่ ต์นา่ รักๆ ซึง่ ที่นี่จะมีวยั รุ่นหนุม่ สาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน
มือ้ สุดพิเศษ!!!!!!!!!!!!!!!! รับประทานอาหารเย็น ด้ วยเมนู บุฟเฟ่ ต์ ขาปู ร้ าน Under the sea
โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในโซล
SUPERMARKET - สนามบินอินชอน(ประเทศเกาหลีใต้ ) – ดอนเมือง (ประเทศไทย)
บริการอาหารเช้ า ด้ วยเมนู อุด้ง
จากนันพาท่
้
านละลายเงินวอนที่ SUPER MARKET ซึ่งท่านสามารถเลือกซื ้อสินค้ า พื ้นเมืองเป็ นการส่งท้ ายก่อนอําลาเกาหลี
อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต ในราคาพิเศษ
นําท่านเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ701
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

*********************************
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กําหนดการเดินทาง

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ ห้ องละ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
2-3 ท่ าน
เด็กมีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

1 – 5 DEC 2017

22,900

22,900

5,000

8 – 12 DEC 2017

22,900

22,900

5,000

28 DEC 17 – 01 JAN 18

26,900

26,900

5,000

29 DEC 17 – 02 JAN 18

26,900

26,900

5,000

**หมายเหตุ**
1.
รับเฉพาะผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ ที่จ่ายให้ กบั ผู้จดั เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จดั ได้ ชําระให้ กบั
สายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนันหากท่
้
านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามรายการไม่
ด้ วยสาเหตุใดหรื อได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จดั ขอ
สงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทังค่
้ าตัว๋ เครื่ องบินให้ แก่ท่าน***และทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี ้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย
เท่านัน้ ถ้ าหากเป็ นชาวต่างชาติ จะต้ องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ ปกติอีก 100USD** **กรณีตดั กรุ๊ ปเหมาที่เป็ น เด็กนักเรี ยน นักศึกษา
ธุรกิจขายตรงเครื่ องสําอางค์ หมอ พยาบาล หรื อชาวต่างชาติ จะต้ องสอบถามราคาใหม่ทกุ ครัง้ **

2.

หากมีเพื่อนหรื อญาติของท่านต้ องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรื อปั ญหาต่างๆ ตลอดจน
ข้ อแนะนํากรุ ณาติดต่อ เจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบหากท่านมีความจําเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนําไปยังประเทศนันๆ
้ หรื อ
นํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนันว่
้ าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขันประหาร
้
ชีวิตเจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรื อสิง่ ของใดใด

3.

โรงแรมที่พกั ที่ประเทศเกาหลีใต้ อาจะมีการสลับปรับเปลีย่ นขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ลกู ค้ า
เป็ นหลัก

4.

ประเทศเกาหลีใต้ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ ายช่างภาพจะนํา
ภาพถ่ายมาจําหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื ้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื ้อ เพราะทางบริ ษัททัวร์ ไม่มีการ
บังคับลูกทัวร์ ซื ้อแต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ า

5.

ทัวร์ ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้ าลุกค้ าต้ องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ โดยไม่ลงร้ านช้ อป
ปิ ง้ เช่น นํ ้ามันสน / ร้ านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริ ษัทจะคิดค่าดําเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อ
ท่าน
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ราคาทัวร์ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้ นทางที่ระบุในรายการชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับพร้ อมคณะ กรณีอยูต่ อ่ ต้ อง
เสียค่าเปลีย่ นแปลงตัว๋
 ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทีย่ วตามรายการ
 ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
 ค่าหัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู ํานาญเส้ นทาง นําท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ ไม่ รวม
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึง ค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่ม
 นอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสัง่ เพิม่ กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 30,000 วอน ต่ อท่ านตลอดการเดินทาง
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
 ค่าวีซา่ สําหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว กรุณาเตรียมเอกสาร คือ
1) พาสปอร์ ต
2) ใบประจําตัวคนต่างด้ าว
3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู่
4) สําเนาทะเบียนบ้ าน(ถ้ ามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี)
6) รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รูป แล้ วทางบริ ษัทฯจะเป็ นผู้ดาํ เนินการยื่นวีซา่ ให้ ทา่ น โดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก
สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทําเรื่องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่
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หมายเหตุ
จํานวนผู้เดินทาง ขัน้ ตํ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่ าน ขึน้ ไป
 เที่ยวบินราคาและรายการท่ องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยวเท่ านัน้
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่ ที ่ าน
ถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั ง้ จากไทย และต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
 ทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่ านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ, ไม่ ทานอาหารบางมือ้ เพราะ
ค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ าง ทางบริษัทฯได้ ชาํ ระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาขาดก่ อนออกเดินทางแล้ ว
 ทางบริ ษัทฯจะไม่ รับผิด ชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุ บัติเหตุ ท่ ีเกิดจากความประมาทของตั ว
นักท่ องเที่ยวเอง
 ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ที ่ านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้ เมื่อท่ านตกลงชําระเงินไม่ ว่าทัง้ หมด
หรือบางส่ วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทัง้ หมด

เงื่อนไขการจอง
 การชําระเงิน หากชําระมัดจําครัง้ แรก 10,000 บาท
 ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือต้ องชําระก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 45 วัน
การยกเลิก
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ คืนเงินค่ ามัดจําทุกกรณี
 กรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัทฯ ทราบล่วงหน้ า 30วัน และถ้ ามีค่าใช้ จ่ายเกิดขึ ้น อาทิ ค่า เปลี่ยน ชื่อทาง
บริ ษัทฯ จะเก็บค่าใช้ จ่ายเพิ่มตามจํานวนเงินที่เกิดขึ ้นจริ ง
 ระหว่างการเดินทางถ้ าท่านไม่ได้ ท่องเที่ยวพร้ อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้ องเงิน หรื อบริ การ
บางส่วนที่ขาดไปได้
 ในกรณีผ้ เู ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้ า -ออกเมืองทังประเทศไทยและเกาหลี
้
อนั เนื่ องมาจากการกระทําที่สอ่ ไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อการถูก ปฎิเสธ ในกรณีอื่นๆ ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบ
และไม่คืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ไม่วา่ จะทังหมดหรื
้
อบางส่วน
 ถ้ าสถานที่ทอ่ งเที่ยวปิ ดไม่สามารถเข้ าชมได้ ทางบริ ษัทฯ จะจัดสถานท่องเที่ยวอื่นทดแทนให้ ตามความเหมาะสมโดยไม่มีค่าชดเชยใดๆ
จากทางบริ ษัทฯ
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่องจากเหตุสุดวิสยั เพื่อความเหมาะสมของหมู่คณะทัง้ นีจ้ ะถื อเอา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 ในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
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ความรับผิดชอบ
ทางบริ ษัทฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่ นๆ พร้ อมทังโรงแรมและสํ
้
านักงานจัดนําเที่ยวเพื่อให้ บริ การแก่นัก
ทัศนาจร จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการได้ รับบาดเจ็บ สูญหาย เสียหาย หรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ ้นจากความล่าช้ า การยกเลิกเที่ยวบิน
อุบตั ิเหตุ ภัยทางธรรมชาติ การนัดหยุดงาน ปั ญหาทางการเมือง
** ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรื อสํารวจเส้ นทางเท่านันหาก
้
ท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง
ของทางประเทศไทย และเกาหลีใต้ ปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริ ษัท ทางบริ ษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้ จ่ายใดๆทังสิ
้ ้น แก่ทา่ น **
***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลีได้ มีการแจ้ งเตือนหลายครัง้ จากด่านตรวจคนเข้ าเมือง ประเทศเกาหลีใต้ เกี่ยวกับมีผ้ แู อบแฝงมาเป็ นนักท่องเที่ยว
แต่เดินทางเพื่อไปด้ วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทํางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนันทางแลนด์
้
เกาหลีจําเป็ นต้ องเก็บค่าประกันเพื่อให้ ลกู ค้ าไปกลับพร้ อมกรุ๊ปเท่านัน้ เป็ นจํานวนเงิน (5,000 บาท หรื อ 150,000 วอน) แต่ถ้าหากลูกค้ าเป็ นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวทังไปและกลั
้
บ
พร้ อมกรุ๊ปตามโปรแกรมของทางบริ ษัทกําหนดไว้ ลูกค้ าสามารถทีจ่ ะขอรับเงินประกันนี ้คืนเต็มจํานวนได้
*** ดังนันจึ
้ งรบกวนขอความร่วมมือจากลูกค้ าปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว***
หมายเหตุ : เรี ยนให้ ทราบว่า หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมืองเกาหลีใต้ แล้ วนันทางทั
้
วร์ จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง
ทางทัวร์ ไม่มีนโยบายให้ คณะรอ ส่วนท่านใดที่ติดด่านตรวจคนเข้ าเมือง หากท่านสามารถผ่านเข้ าเมืองได้ จะต้ องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ ด้วย
ตนเอง และไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าเดินทางจากทัวร์ ได้ เพื่อความเป็ นระเบียบและคณะได้ ทอ่ งเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก
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