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DE639 : โปรแกรมทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน (XJ)
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วันที่ 1
23.30 น.

วันที่ 2

กรุงเทพฯ - อินชอน
คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X
เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง)
สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่งจัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (น้ำหนักกระเป๋า 20
กก./ท่าน ทั้งขาไปและขากลับหากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และ ผู้โดยสารพร้อม ณ
ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
สนามบินดอนเมือง - อินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง

02.40 น.

บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ด้วยเที่ยวบิน XJ700

10.05 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้
รถโค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า4.42กม.และมี
ยอดโดมสูง 107 เมตร
จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ ตั้งอยู่ที่เมืองชุนชอน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก ประมาณ 63 กิโลเมตร
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ำ เป็นเกาะกลางแม่น้ำฮัน
ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนชองพยอง โด่งดังจากซีรีย์ Winter Love Song ซึ่งใช้เกาะนามิเป็นสถานที่ถ่ายทำ
บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ
ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล
ทั้งเกาะไม่มีเสาไฟหรือสายไฟให้เห็นเลยซักต้นเพราะมันถูกฝั่งลงใต้ดินทั้งหมดเพื่อให้ไม่บดบังทัศนียภาพ ซึ่งยังคงตั้งอยู่ ณ
เกาะแห่งนี้ อิสระให้ทุกท่านโพส ท่าสวยๆถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเกาะแห่งนี้ได้อีกด้วย

กลางวัน

บริการอาหารเมนู ทัคคาลบี้ ไก่ผัดซอสเกาหลี

บ่าย

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่งาน เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง ที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 1 ของเกาหลี ซึ่งในแต่ละปี
มีนักท่องเที่ยวมาเยือนนับล้านคนต่อปี ให้ท่านได้ลองสัมผัสบรรยากาศการตกปลาเทราท์ภูเขา หรือ Saccheoneo บนแม่น้ำ
Hwacheongang ซึ่งจะเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำแข็งซึ่งมีความหนาประมาณ 30-40 เซนติเมตร
ปลาชนิดนี้เป็นปลาสายพันธ์เดียวกันกับปลาแซลมอน ซึ่งอาศัยอยู่ในน้ำเย็นอุณหภูมิ ต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส
ซึ่งเป็นปลาที่มีความสวยงามและมีรสชาติหวานมันอร่อย สามารถนำมาทำเป็นซูชิหรือซาซิมิมารับประทานได้
(ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกปลา, ค่าเครื่องเล่นและค่ากิจกรรมต่างๆ ราคาประมาณ 500 บาท) หรือ
อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรม ต่างๆ ในบริเวณ งานเทศกาล ซึ่งจะหลายกิจกรรมให้ท่านได้ทดลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ
อาทิเช่น สโนวสเลด, สเก็ตน้ำแข็ง, รถไฟน้ำแข็ง, รถATV เป็นต้น

เย็น

บริการอาหาร เมนูชาบูชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี

พักที่

โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว

วันที่ 3
เช้า

ไร่สตรอเบอรี่ - สนุกสนานกับการเล่นสกี - สวนสนุก EVERLAND - LINE FRIEND - ตลาดทงแดมุน
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
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นำท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ลูกสตรอเบอร์รี่ลูกโตๆ ให้ท่านได้ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆหวานฉ่ำจากไร่ นอกจากนั้น
ท่านยังสามารถซื้อกลับมาฝากคนที่ท่านรักที่เมืองไทยได้ด้วย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงามและส่งให้ท่านวันสุดท้าย
จากนั้น ให้ท่านได้สนุกกับการ เล่นสกี บนลานสกีขนาดใหญ่ ยางจิไพน์ สกีรีสอร์ท / คังชน สกีรีสอร์ท
ประกอบไปด้วยเนินสกีถึง 2 เนินด้วยกันแบ่งเป็นเนินสกีสำหรับผู้ฝึกหัดเล่น 1 เนิน, และเนินสำหรับผู้ที่เล่นชำนาญแล้ว1 เนิน
(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน
กอนโดล่าประมาณ 15,000 วอนสำหรับท่านที่เล่นเก่งแล้วสามารถไถลจากบนยอดเขาลงมาได้ครับ
**กอนโดล่า หรือ เคเบิล ขึ้นอยู่กับสถานที่ว่ามีให้บริการหรือไม่**) มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่
ซึ่งปลอดภัยไม่มีอันตราย เตรียมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกีผ้าพันคอแว่นกันแดดเสื้อแจ๊คเก็ตกันนํ้า
หรือผ้าร่มและกางเกงรัดรูปขอคำแนะนำและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริงเพื่อความปลอดภัยของท่านเองเ
ป็นสำคัญ
กลางวัน

บริการอาหารเมนู หมูย่างเกาหลี (PORK CALBI)

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุก EVERLAND ซึ่งถูกขนานนามว่า
ดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา
ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ ที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโต
และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบัด รถไฟเหาะรางไม้
ซึ่งเป็นไฮไลค์ของสวนสนุกแห่งนี้ และชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จำกัดจำนวนรอบและในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ท่านจะได้พบกับ LINE FRIEND STORE
ซึ่งภายในจะเป็นสินค้าที่ออกแบบตามตัวสติ๊กเกอร์ใน แอพพลิเคชั่นไลน์ ไม่ว่าจะเป็น ตุ๊กตา ซองใส่พาสปอร์ต ร่ม สมุดโน้ต
แก้วน้ำ สร้อยคอ และอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า และบริเวณหน้าร้านก็ตกแต่งสวยงาม มีหมี BROWN
และกระต่าย CONY อยู่บริเวณหน้าตึกให้ได้ถ่ายรูปเล่นอีกด้วย
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ตลาดทงแดมุน เขตธุรกิจสำคัญที่เติบโตขึ้นจากพลังห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ
แหล่งเสื้อผ้าแฟชั่นชื่อดังของเกาหลี ทั้งขายส่งและขายปลีก คล้ายกันกับ Platinum Fashion Malls บ้านเรา
อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลิน

เย็น

บริการอาหารเย็นด้วยโอซัมพลุโกกิ

พักที่

โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว

วันที่ 4

เช้า

ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร - พระราชวังชางด็อกกุง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ศูนย์เครื่องสำอาง Duty Free - ตลาดเมียงดง
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000
ปีในตำรายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอดช่วยทำให้จิตใจสงบแ
ละเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศล
ดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆนี้โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่
ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน
นำท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์สมุนไพร เป็นสมุนไพร
ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง
ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์
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จากนั้น นำท่านชมความสวยงามและทรงคุณค่าของ พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung)
จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก เป็นพระราชวังหลวง สร้างในปี
ค.ศ.1405 ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โชชอนหลายองค์ จนถึงพระเจ้าชุนจง (Seonjeong) พระราชวังชางด๊อก
มีอุทยานที่ได้ชื่อว่าสวยและร่มรื่นที่สุด ตั้งอยู่ด้านหลังของพระราชวัง นั่นคือ อุทยานพีวอน (Bewon) หรือฮูวอน
(Huwon) หรือสวนลับ สวนต้องห้ามภายในอุทยานนอกจากหมู่แมกไม้แล้วยังมีศาลา สะพานเล็กๆ และสระน้ำ
โดยเฉพาะสระพันโดจี ที่มีศาลาหลังคารูปพัดตั้งอยู่ริมสระ เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอินโจกษัตริย์องค์ที่ 16
ของราชวงศ์โชชอนยิ่งนัก
กลางวัน

บริการอาหารกลางวันด้วยเมนูไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG)

บ่าย

นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลี
ประวัติความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย
ได้นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเก็บภาพแห่งความประทับใจใน ชุดฮันบก
ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของเกาหลีอีกด้วย
เดินทางสู่ ศูนย์เครื่องสำอางค์ ให้ท่านชมและเลือกซื้อเครื่องสำอางและเวชสำอางแบรนด์ชั้นนำของเกาหลี ที่COSMETIC
ยี่ห้อคุณภาพที่ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแล้วให้ความสำคัญกับเรื่องผิวหน้าค่อนข้างมากโดยเฉพาะในกลุ่มบำรุงผิว
พื้นฐาน Skin Care และเครื่องสำอางผสมสมุนไพร จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ ห้างปลอดภาษีที่ DUTY
FREE ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิดรวมทั้งสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยม
จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี
หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไรก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่
นอาทิเสื้อผ้าบุรุษ-สตรีเครื่องสำอางดังๆอาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS,
LANEIGE หรืออีกมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า

เย็น

บริการอาหารเย็นด้วย เมนู BBQ BUFFET

พักที่

โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว

วันที่ 5

N-Seoul Tower - น้ำมันสนเข็มแดง - SUPERMARKET - สนามบินอินชอน - กรุงเทพ (ดอนเมือง)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านขึ้น หอคอยโซลทาวเวอร์ ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล1 ใน17
หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก ใจกลางเมืองหลวงชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ360
องศาและท่านสามารถคล้องกุญแจคู่รักตามความเชื่อได้ (อิสระไม่รวมลิฟท์)
จากนั้นนำท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพต่อกับ น้ำมันสนเข็มแดง
ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสนที่มีสรรคุณช่วยบำรุงร่างกายลดไขมันช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวันด้วย เมนูไก่พะโล้วุ้นเส้น (Jimdak)

บ่าย

นำท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ SUPERMARKET สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล็ตหินซีเรียลช็อกโก
ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม
เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)นมกล้วย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน

16.25 น.
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นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ709
20.45 น.

ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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**หมายเหตุ**
• รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด
และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง
ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเ
ทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น
เด็กนักเรียน นักศึกษา ธุรกิจขายตรงเครื่องสำอางค์ หมอ พยาบาล หรือชาวต่างชาติ จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง**
• หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ
ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้นๆ
หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท
อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตเจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
• โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
• ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
และวันสุดท้ายช่างภาพจะนำภาพถ่ายมาจำหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ
เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
• ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เช่น น้ำมันสน /
ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน
• กรุณาสอบถามยอดจองและเช็ครายละเอียดเที่ยวบินต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ,ซื้อตั๋วรถไฟซื้อตั๋วรถโดยสารหรือจองห้องพัก
ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น หากบริษัทฯยังไม่ได้แจ้งยืนยันเป็นที่แน่นอน**
• หากลูกค้าทำจองเกิน 20 ท่าน ท่านที่ 21 เป็นต้นไปชำระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกันจองเกิน 20 ท่าน
แม้ว่าท่านจะจองทัวร์มาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ให้ชำระเพิ่มตามเงื่อนไขของบริษัท
ราคาทัวร์รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะกรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
• ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ
• ค่าที่พักตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
• ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ20 กก.
• ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง,
รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
• ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง (ชำระที่สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง) หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหักณที่จ่าย3%
• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ20 กก.)
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• ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสาร คือ
• พาสปอร์ต
• ใบประจำตัวคนต่างด้าว
• ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
• สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
• สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)
• รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก
สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า
หมายเหตุ
• จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึ้นไป
• เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
• หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย
และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
• ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เงื่อนไขการจอง
• การชำระเงิน หากชำระมัดจำครั้งแรก 10,000 บาท
• ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือต้องชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน
การยกเลิก
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่ามัดจำทุกกรณี
• กรณีที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 30วัน และถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น อาทิ ค่า เปลี่ยน ชื่อทางบริษัทฯ
จะเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
• ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องเงิน
หรือบริการบางส่วนที่ขาดไปได้
• ในกรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมืองทั้งประเทศไทยและเกาหลีอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูก ปฎิเสธ ในกรณีอื่นๆ
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน
• ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวปิดไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯ จะจัดสถานท่องเที่ยวอื่นทดแทนให้ตามความเหมาะสมโดยไม่มีค่าชดเชยใดๆ จากทางบริษัทฯ
• บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อความเหมาะสมของหมู่คณะทั้งนี้จะถือเอาผลประโยชน์ของผู้เดิน
ทางเป็นสำคัญ
• หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
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• ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ความรับผิดชอบ
• ทางบริษัทฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆ พร้อมทั้งโรงแรมและสำนักงานจัดนำเที่ยวเพื่อให้บริการแก่นักทัศนาจร
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการได้รับบาดเจ็บ สูญหาย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุ
ภัยทางธรรมชาติ การนัดหยุดงาน ปัญหาทางการเมือง
• ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสำรวจเส้นทางเท่านั้นหาก
ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทย และเกาหลีใต้ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง
ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แก่ท่าน
• ***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้มีการแจ้งเตือนหลายครั้งจากด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ เกี่ยวกับมีผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว
แต่เดินทางเพื่อไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทำงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นทางแลนด์เกาหลีจำเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจำนวนเงิน (5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) แต่ถ้าหากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ
เดินทางท่องเที่ยวทั้งไปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมของทางบริษัทกำหนดไว้ ลูกค้าสามารถที่จะขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจำนวนได้
• *** ดังนั้นจึงรบกวนขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว***
หมายเหตุ : เรียนให้ทราบว่า หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้แล้วนั้นทางทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ส่วนท่านใดที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง
และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย
ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ
จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้
• พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
• ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทัวร์จัดเตรียมให้
• สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
• ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)ทางทัวร์จัดเตรียมให้
• กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลีทางทัวร์จัดเตรียมให้
ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA X
• ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้
ทำให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น
ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
ลูกค้าอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ
หรือลูกค้าต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้แล้วแต่
ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีและสายการบินทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
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