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รายการทองเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผู
ประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบัน
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วันแรก
13.00 น.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เกาหลีใต (อินชอน)
คณะพรอมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคานเตอร 4 สายการบิน AIR ASIA X
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการขึน
้ เครื่อง (หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง)
สายการบิน AIR ASIA X ใชเครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นั่ง จัดทีน
่ ั่งแบบ 3-3-3 น้ําหนักกระเปา 20 กก./
ทาน (หากตองการซื้อน้ําหนักเพิ่ม ตองเสียคาใชจาย)
**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้น
เครื่องกอนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากตองเปนไปตามระบบของ
สายการบิน**)

16.00 น.
23.35 น.

บินลัดฟาสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดยเทีย
่ วบินที่ XJ702 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น นานาชาติ อิ น ชอน (เวลาท อ งถิ่ น เร็ว กวา ไทย 2 ช.ม. กรุณ าปรับ นาฬิ ก าของท า นเป น เวลา
ท อ งถิ่ น เพื่ อ สะดวกในการนั ด หมาย) หลั ง จากผ า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข า เมื อ งและศุ ล กากรแล ว ขอต อ นรับ ทุ ก ท า นสู
สาธารณะรัฐเกาหลีใต รถโคชนําทุกทานขามทะเลตะวันตกดวยสะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพื่อความหวังในการ
รวมชาติที่ยาวกวา 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร นําทานเดินทางสู เมืองอินชอน
GRAND PALACE HOTEL หรือระดับเดียวกัน

พักที่
วันที่สอง
เชา

เทศกาลตกปลาน้า
ํ แข็ง - ไรสตรอเบอรี่ - สวนสนุก EVERLAND - ลานสกี
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (1)
เดินทางไปรวมฉลองเทศกาลสุดยิ่งใหญ เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง หนึ่งปมีเพียงครั้งเดียว จัดขึ้นประมาณชวงเดือน
มกราคมของทุกป (**หมายเหตุ... กําหนดการเทศกาลตกปลาน้ําแข็ง ยังไมระบุวันที่แนชัด และอาจมีก าร
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศในแตละป**) เทศกาลนี้มีนักทองเที่ยวมาเยือนนับลานคนตอป ไมวา
จะเปนเด็กหรือผูใหญจะมาเทศกาลนี้เพื่อตกปลาเทราท ฉายาของมันคือ The Queen of Valley หรือราชินีแหงขุนเขา
โดยปลาเทราทภูเขาจะอาศัยอยูในน้ําเย็นที่มีอุณหภูมิตั้งแต 20 องศาเซลเซียสลงไป นับวาเปนปลาที่สวยงามและหา
ยาก ซึ่งนักทองเที่ยวที่ตกปลามาไดสามารถนําปลามาทําเปนซูชิหรือซาชิมิ ก็สามารถรับประทานไดเลย ภายในงานจะ
มีกิจกรรมท าความหนาวตางๆ อาทิ เชน การแขงขันจับปลาเทราทดวยมือเปลา ตกปลาใตนาแข็ง การโชวแกะสลัก
น้ําแข็ง ฟุตบอลน้ําแข็ง และเลนเลื่อนหิมะ และอื่นๆ ถือไดวาเปนงานใหญที่หลายคนเฝารอคอย เนื่องจากจัดแคปละ
ครั้งในชวงเวลาสั้นๆ ถือเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อการพักผอนและผจญภัยที่ไดมาตรฐาน เทศกาลนี้ไดรับการเสนอให
เปนเทศกาลตัวอยาง โดยกระทรวงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวของเกาหลี นอกจากนั้นยังมีรายการบันเทิง และเกมส
การเล น ต างๆมากมาย เช น สนามการเล น สไลเดอรน้ํ า แข็ ง การแข งขั น ฟุ ต บอลบนน้ํ า แข็ ง และ กี ฬ าน้ํ า แข็ งอื่ น ๆ มี
แขงขันชิงแชมปสุนัขลากเลื่อนหิมะและรถแขงหิมะ ซึ่งเหมาะกับเด็กๆ และครอบครัวไดสนุกสนานกับกิจกรรมนานา
ชนิดตลอดทั้งงาน (พิเศษ...หรรษาฟรีๆ รวมอุปกรณตกปลา)
หมายเหตุ : เนื่องดวยเทศกาลตกปลานี้จัด ขึ้นที่เมืองฮวาชอน (ชวงประมาณกลางเดือน ม.ค. ถึงตนเดือน
ก.พ. วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในปนั้นๆ) หากไมสามารถไปตกปลาน้ําแข็งได
ในกรณีที่น้ําแข็งยังไมสามารถลงไปยืนตกปลาได ทั้งนี้ทางบริษัทจะนําทานไปตกปลาที่ซาราซอม หรือหาก
เกิ ด เหตุ สุ ด วิ สั ย ขั ด ข อ งอื่ น ๆ ทางบริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการปรั บ เปลี่ ย นโปรแกรมตามความเหมาะสม
ทดแทนโปรแกรมเปน >> เกาะนามิ แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต บนเกาะจะมีบรรยากาศรมรื่นเต็มไป
ดวยตนสน ตนเกาลัด ตนแปะกวย ตนซากุระ ตนเมเปล และตนไมดอกไมอื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีใหชมกันทุก
ฤดูกาล ในการขามไปเกาะนามิตองนั่งเรือเฟอรี่ขามไป เรือจะมีใหบริการวันละสามรอบ จุดไฮไลทบนเกาะจุดแรกคือ
“Winter Sonata’s First Kiss” ใกลกันนั้นจะมีโซนอาหารทั้งรานอาหารแบบนั่งทาน รานของปงยาง และซาลาเปานึง
เตาถานแบบโบราณ ถัดจากโซนอาหารก็จะถึงจุดไฮไลทของเกาะนามิอีกแหงนั่นคือ “Ginkgo Tree Lane”

รายการทองเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผู
ประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบัน
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จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู ไรสตรอเบอรรี่ ใหทานไดชิมสตรอเบอรรี่สดๆ หวานฉ่ําจากไร และยังสามารถซื้อกลับมา
ฝากคนที่เมืองไทยไดดวย โดยจะมีการแพ็คใสกลองสวยงาม และสงใหทานวันสุดทาย
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน (2) เมนู บุฟเฟตบาบีคิวปงยางสไตลเกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก เนื้อวัว ปลาหมึก อาหาร
เกาหลี เติมไมอั้น
จากนั้นนําทานเดินทางสู สวนสนุกเอเวอรแลนด (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของ
ประเทศ ถูกขนานนามวาเปน ดิสนียแลนดแหงเกาหลีใต ตั้งอยูทามกลางหุบเขา ทุกคนจะไดทองไปกับโลกของสัตวปา
ซาฟารี ชมไลเกอร สิงโตเจาปา และเสือดินแดนแหงเทพนิยาย และสนุกกับเครื่องเลนนานาชนิด ไมวาจะเปน รถไฟ
เหาะตีลังกา, เฮอรริเคน, เรือเหาะไวกิ้ง, และไฮไลคที่พลาดไมไดของสวนสนุกแหงนี้ รถไฟเหาะรางไม (T-EXPRESS)

รายการทองเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผู
ประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบัน
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เมื่อเขาสูฤดูหนาวภูเขาของเกาหลีจะถูกปกคลุมไปดวยหิมะขาวโพลน เราจะนําทานไปสัมผัสประสบการณหนาหนาวสุด
สนุกบน ลานสกีข นาดใหญ พรอมเสิรฟ ความฟนขั้นสุดใหทุกทานดวยการพาไปเลนสกีและนอนพักที่สกีรีสอรท มี
เวลาใหทานไดสนุกกับการเลนสกีอยางเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไมมีอันตราย การเตรียมตัวกอนเลนสกีควรเตรียมถุงมือสกี
ผาพันคอ แวนกันแดด เสื้อแจคเก็ตกันนํ้าหรือผารม และกางเกงรัดรูป พรอมกับรับฟงขอแนะนํา และฝกวิธีการเลนจาก
ไกดทองถิ่นกอนลงสนามจริง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทานเองเปนสําคัญ (**ราคาทัวรยังไมรวมคาอุปกรณ
การเลนสกี สกีลิฟท สโนวสเลด สกีคาเลนรวมชุดประมาณ 50,000 วอน**)

*** หมายเหตุ ปริม าณของหิ มะ และการเป ด ให บ ริก ารของลานสกี ขึ้ น อยู กับ ความเอื้อ อํ านวยของสภาพ
อากาศในแตละป หากมีหิมะไมเพียงพอลานสกีอาจจะปดใหบริการ ในกรณีที่ลานสกีไมสามารถเปดบริการ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเปน ONE MOUNT (SNOW PARK*) สวน
สนุกอีกหนึ่งแหงที่นาสนใจเมื่อเดินทางไปเที่ยวเกาหลี ทานจะไดพบกลับโลกแหงลานน้ําแข็งเลนหิมะ 365 วัน เมือง
หิมะจําลองตั้งอยูที่ เมือง GOYANG แหลงท องเที่ ย วใกลกรุงโซล "Snow Park" ในรมที่ ใหญ สุดของประเทศเกาหลี
เพลิดเพลินกับการขี่เครื่องเลนสุดนารักบนลานน้ําแข็ง เชน จักรยานคูรัก จักรยานเดี่ยว รถเฟอรรี่ กะบะสเลดแซนตา
เปนตน หรือเขาสูโลกของหิมะที่อุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส กับการเลนสโนสเลค บนลานหิมะ (ราคาทัวรนี้ไมรวม
คาเขา SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากทานใดไมสนใจ สามารถเดินชอปปงตามอธัยาศัย มีทั้ง H&M, ADIDAS
และมีอีกหลากหลายแบรนดชั้นนํา) ***
เย็น
พักที่
วันที่สาม
เชา

บริการอาหารเย็น (3) เมนู ชาบู ชาบู สุกี้สไตลเกาหลี คลายการตมรวมมิตรสุกี้หมอไฟ ประกอบไปดวยเนื้อ
หมูสไลด ผัก เห็ด และวุนเสนเกาหลี เปนอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตในเกาหลี และยังเปนอาหารพื้นเมืองที่มีมาอยาง
ยาวนานอีกดวย
PHOENIX SKI RESORT หรือระดับเดียวกัน
ศูนยสมุนไพรโสม – COSMETIC - น้ํามันสน – พระราชวังชางด็อกกุง - โซลทาวเวอร - DUTY FREE
ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (4)
จากนั้นนําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรที่ชวยเสริมความแข็งแรง
ใหแกระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําใหจิตใจสงบ และเพิ่มพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ปองกัน
โรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและปองกันมะเร็ง
จากนั้นนําทานแวะชอปที่รานเครื่องสําอางคยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาวไทย เพื่อเลือก
ซื้อกลับไปเปนของฝาก มีใหเลือกมากมายหลากหลายแบนด ไมวาจะเปนสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง DEWINS และ
แบรนด JSM ที่เปนสินคาหลักของทางราน ไมวาจะเปนครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล โบท็อกซ
เปนตน และยังมีสินคาอื่นๆ อาทิเชน ครีมวานหางจระเข แปงมาโยก ยายอมผม แฮนดครีม ยาสระผม ฯลฯ

รายการทองเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผู
ประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบัน
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นําท านเรีย นรูการทํ าผลิตภัณ ฑ ที่ สกัด จาก น้ํามั นสนเข็มแดง (RED PINE) มีส รรพคุณ ชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน
ชวยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในรางกาย
จากนั้นนําทานชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังลําดับที่สองที่ถูกสรางตอจาก
พระราชวังเคียงบกกุง เคยใชเปนที่พํานักของพระมหากษัตริยหลายพระองคในสมัยราชวงศโชซอน และยังเปน 1 ใน 5
ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรักษาไว พระราชวังหลวงทั้ง 5 ที่ในโซลนั้น จะมีลักษณะหนาตาคลายๆ กัน แตกตางกันที่
ทัศ นียภาพ รวมถึงความพิ เศษของแตล ะสถานที่ ดวย อยางตัวพระราชวังชางด็ อกกุงแห งนี้ก็มีไฮไลท ที่ นาสนใจคื อ
สวนฮูวอน หรือสวนแหงความลับนั่นเอง (Secret Garden) ภายในพระราชวังประกอบไปดวยเขตพระราชฐานชั้นนอก
พระราชฐานชั้นใน และสวนดานหลังทีใ่ ชสาํ หรับเปนที่พักผอนของพระมหากษัตริยใ นสมัยโบราณ เมื่อเดินเขามาบริเวณ
ดานในพระราชวังจะเจอกับลานกวาง เปนพื้นที่สาธารณะที่นักทองเที่ยวสามารถเดินชมได พระราชวังแหงนี้เคยถูกเผา
ทํ า ลายไปในช ว งป 1592 ก อนจะถู กบู รณะในป 1611 และไดก ลายเป นสมบั ติ ท างวัฒ นธรรมนับ ตั้ งแต นั้ น เป นต น มา
ปจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางสวนของพระราชวังเอาไว นอกจากนั้นยังมีตนไมขนาดยักษมีอายุกวา 300 ป บอน้ํา
และศาลาริมน้ํา

*** หมายเหตุ: กรณี ที่พระราชวังชางด็อกกุงไมเปดทําการ ขอสงวนสิท ธิ์ปรับรายการทองเที่ยว ทดแทน
เปน พระราชวังถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวังเกาแกของราชวงศโชซอน มีขนาดไมเล็ก
ไมใหญ ตั้งโดดเดนสงางามอยูทามกลางอาคารสไตลตะวันตกใจกลางกรุงโซล แตสวยงามรมรื่นไปดวยตนไม ยิ่งชวง
ฤดูใบไมเปลี่ยนสีแลวยิ่งสวยงามไปอีก ในแตละวันจะมีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร หากมาไดถูกจังหวะจะไดชมพิธี
เปลี่ยนเวรยามประจําวัน ซึ่งในหนึ่งวันนั้นจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที่สอง 14.00 น. และรอบสุดทาย
ตอน 15.30 น. ***
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน (5) เมนูไกตุนโสม
จากนั้นนําทานไปยังหนึ่งในทาวเวอรที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร (N SEOUL TOWER) ตั้งอยูบนภูเขานัม
ซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน ไมวาจะเปน
ชวงกลางวัน ชวงกลางคืน หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังไดรับความนิย มเสมอมา ทั้ งจากนักทองเที่ ยวและคูรักชาวเกาหลี
เพราะเปนจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆ แบบพาโนรามา นับเปนอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติ
กแหงหนึ่งที่คูรักทุกคูไมควรพลาด นอกจากนี้ยังมีไฮไลทสําคัญของกรุงโซลที่นักทองเที่ยวทุกคนจะตองมาแวะเช็คอิน
คือ สถานที่คลองกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อวา คูรักที่มาคลองกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไป
ตลอดกาล ** ราคาทัวรนี้ไมรวมกุญแจและคาขึ้นลิฟท *

รายการทองเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผู
ประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบัน
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จากนั้นนําทานเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟ รี (DUTY FREE) ที่รานคาปลอดภาษีที่ใหญที่สุดในโซล แหลงรวม
สินคาแบรนดเนมมากมาย ไมวาจะเปน น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด
ดั ง และสิ น ค า แบรนด อื่ น ๆ อี ก มากมาย โดยชั้ น ใต ดิ น จะเป น สิ น ค า แบรนด ห รู และเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล อาทิ เช น
PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU
MIU เปนตน ในสวนของชั้นที่ 1 เปนช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด อาทิเชน ROLEX, HERMES,
OMEGA, TISSOT เปนตน ชั้น 2 เปนช็อป MCM ชั้นที่ 3 เปนโซนเครื่องสําอางคหลากหลายแบรนดดัง ไมวาจะเปนแบ
ร น ด SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR,
BIOTHERM, MAC เป น ต น ชั้ น 4 จะเป น สิ น ค า แบรนด เนมอื่ น ๆ และชั้ น ที่ 5 จะเป น แบรนด ข องเกาหลี และโซน
รานอาหาร

จากนั้นนําทานเพลิดเพลินกับการชอปปง ยานเมียงดง (MYEONG-DONG) แหลงละลายทรัพยในดวงใจของสาวๆ
หลายคน หรือสยามสแควรเกาหลี ตลาดแหงนี้จะมีเสื้อผา กางเกง รองเทา น้ําหอม เครื่องสําอางคทั้งแบรนดเนมชื่อดัง
และโลคอลแบรนด รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา และศิลปนเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุนตองการก็สามารถหาไดจากที่ตลาดนี้
อาทิ เช น ร า นเครื่ อ งสํ า อางค ค ที่ คุ น หู ค นไทยที่ ไ ม ว า จะเป น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL
REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องสํ าอางคคจ ะถูกกวาประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท า และบางรุนไมมีขายใน
ประเทศไทย หรือจะเปนรานขายรองเทาแบรนดดังอยางราน MBC MART ก็มีรองเทาหลากหลายแบรนดดังใหเลือก
มากมาย อาทิ เช น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป น ต น ในส ว นของอาหารบริเวณ
ขางทางที่ฮอทฮิตไมแพกันอยางโซน เมียงดงสตรีทฟูด (MYEONG-DONG STREET FOOD) มีอาหารหรือของทาน
เลนใหไดลิ้มลองมากมาย ไมวาจะเปน หอยเชลลยางตัวใหญอบนากิน ขนมไขหรือเครันปง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของ
เมียงดง กุงล็อบสเตอรตัวใหญๆ ยางชีสมีรสหวาน ชีสยาง โดยการเอามอสซาเรลลาชีสเสียบไมแลวเอาไปยาง ตอก
โบกี เคกขาวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสดวยซอสเผ็ดสไตลเกาหลี เมนูนี้มีอยูเกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง
บะหมี่ดําจาจังมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบอยในซีรี่สเกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม พบเห็นไดทั่วไป

รายการทองเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผู
ประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบัน
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ในเมืองไทย แตของที่ นี่จ ะมีไสกรอกเพิ่มเขามาอีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษท อดกรอบ เสีย บไมแบบอลังการโรยดวย
เกลือ เปนตน แตหากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจาดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใสโคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต

เย็น
พักที่

อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ใหทุกทานไดอิสระตามอัธยาศัย)
THE M HOTEL / GALAXY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

ฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - พิพธ
ิ ภัณฑสาหราย - TRICK EYES+ICE MUSEUM - ละลายเงินวอนซุปเปอร
มารเก็ต - สนามบินอินชอน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (6)
จากนั้นพาทานชม ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ (HOKGENAMU) ตนไมชนิดนี้เจริญ เติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ําทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจาก
การดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหาร และยา

เชา

จากนั้นนําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเปนแดนของ
พลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยา
ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และสรอยขอมือ
นําทานเดิน ทางสู พิ พิ ธภัณ ฑ สาหราย (SEAWEED MUSEUM) เรียนรูการทํ าสาหรายของชาวเกาหลี การบอกเลา
เรื่องราวขั้นตอนความเปนมาของสาหราย ตั้งแตเปนหัวเชื้อจนถึงขั้นตอนสุดทาย ในประเทศเกาหลีใตสาหรายนั้นเปนที่
นิ ย มมาก อาหารเกาหลี ห ลากหลายเมนู ล ว นมี ส ว นผสมของสาหร า ย ยกตั ว อย า งเช น ข า วยํ า เกาหลี (บิ บิ ม บั บ )
นอกจากนี้ยังสามารถสวมใส ชุดประจําชาติฮน
ั บก ซึ่งเปนชุดประจําชาติของเกาหลี พรอมถายภาพสวยๆ เก็บไวเปนที่
ระลึก
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู ขาวยําบิบม
ิ บับ
จากนั้นนําทานอิสระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการสรางสรรคศิลปะแนวใหม ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดย
ทานจะไดสนุกสนานกับการถายรูปแอ็คชั่นทําทาตางๆ ที่เกิดจากความคิดสรางสรรค และจินตนาการของการสรางภาพ
โดยใชเทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร และการซอนภาพโดยกระตุนความเคลื่อนไหวของ
ภาพให มี มิติ เหมื อนจริงโดยให ผู ช มเข า ไปมี ส ว นรว มถ า ยภาพ เมื่ อ ผ า นเข า ไปในภาพนั้ น ๆ ภาพทุ ก ภาพจะออกมาดู
ประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ จนทานจะอุทานวามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไมออกเลยวาอันไหนภาพวาด
และของจริง และ ICE MUSEUM เปนโซนน้ําแข็งแกะสลักรูปตางๆ อุณหภูมิขางใน ประมาณ -4 องศา

รายการทองเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผู
ประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบัน
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นําทานเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุ ป เปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ
ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิต ภัณ ฑ ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม
ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย เปนตน

20.00 น.

เดินทางถึง สนามบินอินชอน

วันทีห
่ า
00.20 น.
04.20 น.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย
่ วบินที่ XJ703 (ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พรอมดวยความประทับใจ


*** สําคัญมากโปรดอาน ***
ในกรณีทต
ี่ องออกตัว
๋ ภายใน เครื่องบิน / รถทัวร / รถไฟ กอนทําการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีท
่ ุกครัง
้
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
มิเชนนั้น ทางบริษท
ั ฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดใดทัง
้ สิ้น
ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ

***หมายเหตุ***
ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทัง
้ นี้ขึ้นอยูต
 ามความ
เหมาะสม
**กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง ทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
ทางบริษท
ั ฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาบริการ ไมวากรณีใดๆ ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัท**
**พาสสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง**
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานัน
้ ไมเชนนั้น ทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณี
ใดๆทัง
้ สิ้น เพราะทางบริษท
ั ไดทําการจายคาตัว
๋ กับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถถ
ี่ ว
 น กอนการจอง
ทัวรทก
ุ ครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง
ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด
ในกรณีที่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต แลวไมสามารถผาน เขา-ออก นอกประเทศได ทําใหลูกคาตองถูกสง
ตัวกลับ เขาประเทศไทย จึงมีคาใชจายที่เกิด ขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงคาบริการอื่นๆที่เกิด ขึ้นดวย ฉะนั้น
ลู ก ค า จะต อ งเป น ผู รั บ ผิ ด ชอบในค า ใช จ า ยที่ เกิ ด ขึ้ น ที่ ท างประเทศนั้ น ๆเรี ย กเก็ บ ทางผู จั ด และทางสายการบิ น จะไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือตองรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งวาง หรือตามวันเดินทางของ
ตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยูทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใตและสายการบินเปนผูพิจารณา ทางผูจัดไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได
** ตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใตจะมีการสุมตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ ในการที่ทางตรวจคน
เขาเมืองเรียกสัมภาษณนั้น ขึ้นอยูกับทางตรวจคนเขาเมืองเปนผูพิจารณา และอยูในดุลพินิจของทางเจาหนาที่ ตม. ทาง
บริษัททัวร ไมสามารถเขาไปแทรกแซงในสวนนี้ได **
*** ทัวรครั้งนี้มีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูค ณะเทานั้น ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร
ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอทาน ***

รายการทองเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผู
ประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบัน
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อัตราคาบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X)
KOREA SNOW FISHING อินชอน – สกี – โซล
กําหนดการเดินทาง
มกราคม – กุมภาพันธ 2562

ผูใหญ
หองละ
2-3 ทาน

ราคา
จอยแลนด
(ไมรวมตั๋ว)

ราคา
เด็กอายุไมเกิน
2 ขวบ

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม

04 – 08 มกราคม 2562
05 – 09 มกราคม 2562
10 – 14 มกราคม 2562
11 – 15 มกราคม 2562
12 – 16 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
19 – 23 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
26 – 30 มกราคม 2562
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562
01 – 05 กุมภาพันธ 2562
02 – 06 กุมภาพันธ 2562
07 – 11 กุมภาพันธ 2562
08 – 12 กุมภาพันธ 2562
09 – 13 กุมภาพันธ 2562
14 – 18 กุมภาพันธ 2562
21 – 25 กุมภาพันธ 2562
22 – 26 กุมภาพันธ 2562
23 – 27 กุมภาพันธ 2562

17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999
18,999
18,999
17,999
16,999
17,999
17,999
17,999
17,999
17,999

9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000
7,000

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทอ
 งถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 50,000 วอน /ทริป/ทาน
หรือทานละ 1,750 บาท/ทริป/ทาน**
**หมายเหตุ**
1. รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสาย
การบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไม
ดวยสาเหตุใดหรือไดรบ
ั การปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผู
จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน ***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะ
นักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น ถาหากเปนชาวตางชาติ จะตองเพิ่มจากราคาคาทัวรปกติอีก 100 USD** **กรณีตัด
กรุปเหมาที่เปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือกรุปที่มีการขอดู
งาน จะตองสอบถามราคาใหมทุกครั้ง**
2. หากมี เพื่ อนหรือญาติของท านต องการรวมเดิ นทางท อ งเที่ ย วระหวางท องเที่ ยวในประเทศเกาหลี หรือป ญ หาต างๆ ตลอดจน
ขอแนะนํากรุณ าติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ หากทานมีความจําเปนตองรับฝากของจากผูอื่นเพื่อที่จะนําไปยังประเทศนั้นๆ
หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นวาตองไมเปนสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึง
ขั้นประหารชีวิต เจาหนาที่จะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด
3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปน
หลัก
4. ประเทศเกาหลี ใต จ ะมี ช างภาพมาถ ายรูป และช วยดู แ ลอํ านวยความสะดวกตลอดการเดิ น ทาง และวัน สุ ด ท ายช างภาพจะนํ า
ภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซื้อได แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ เพราะทางบริษัททัวรไมมี
การบังคับลูกทัวรซื้อแตอยางใด แตเปนการบอกกลาวลวงหนา
5. ทัวรครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทานั้น ถาลุกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานชอปปง
เชน น้ํามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300
USD ตอทาน

รายการทองเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผู
ประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบัน
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จากมาตรการยกเวนวีซา
 เขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย ผูท
 ี่ประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไมเกิน 90 วัน ไม
วาจะดวยวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตองยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพื่อยืนยัน
การมีคณ
ุ สมบัติการเขาประเทศเกาหลี* ดังตอไปนี้
- พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง
- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให
- สิ่งที่ยืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายทีอ
่ าจเกิดขึ้นในระหวางทีพ
่ ํานักในประเทศเกาหลีได (เชน เงินสด บัตร
เครดิต เปนตน)
- ชื่อ ทีอ
่ ยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พา
ํ นักในประเทศเกาหลี (เชน คนรูจัก โรงแรม และอืน
่ ๆ) ทางทัวรจัดเตรียม
ให
- กําหนดการเดินทางระหวางที่พา
ํ นักในประเทศเกาหลี ทางทัวรจด
ั เตรียมให

อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ

 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.

 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน

 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง , คาโทรศัพท , คาโทรศัพททางไกล , คาอินเตอรเน็ต , คา
ซักรีด , มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว
เอกสารประกอบในการยื่นวีซา
1) พาสปอรต
2) ใบประจําตัวคนตางดาว
3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู
4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี)
6) รูปถายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)
เงื่อนไขการชําระคาบริการ
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซีต
่ องชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 10,000 บาทตอทาน เพื่อสํารองที่นั่ง ภายใน 3 วันหลังจาก
การจอง
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอ
เจนซี่ ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณี เช็ค ของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณี ใดๆ ใหถือวา
นักทองเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวรนั้นๆ
3. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางนอยกวา 30 วัน จะตองชําระครบเต็มจํานวนเลย
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ , อีเมล , หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท

รายการทองเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผู
ประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบัน
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมช
ี ื่อใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษท
ั อยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจอง
กับทางบริษท
ั เปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
ี ื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
 กรณีนักทองเทีย
่ วหรือเอเจนซีต
่ องการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมช
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึง่ เพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ
 งการให
นําเงินเขาใหครบถวน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ
- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้ ง นี้ ทางบริ ษั ท จะหั ก ค า ใช จ า ยที่ ไ ด จ า ยจริ ง จากค า บริ ก ารที่ ชํ า ระแล ว เนื่ อ งในการเตรี ย มการจั ด การนํ า เที่ ย วให แ ก
นักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
1. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
2. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวัน หยุด นัก ขัตฤกษ ที่ รัฐบาล
ประกาศในปนั้นๆถือวาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการ
เขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการยกเลิ ก การเดิ น ทางในกรณี ที่ มี นั ก ท อ งเที่ ย วร ว มเดิ น ทางน อ ยกว า 15 ท า น โดยจะแจ ง ให กั บ
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทาง
นอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการ
ชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสย
ั อื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัค คุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษั ท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญ ญาใดๆ แทนบริษั ท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้น
ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญ าตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
 สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําผลิตภัณฑที่ทํามาจากพืช และเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก, ผลไมสด, ไข, เนื้อสัตว, ไส
กรอกฯ เพื่อเปนการปองกันโรคติดตอที่จะมาจากสิ่งเหลานี้ หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับในอัตราที่สูงมาก

รายการทองเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได พิจารณาตามความเหมาะสม โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผู
ประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้นๆ โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบัน

