วันแรก
23.00 น.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4
สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวก
ในการขึ้ นเครื่ อ ง (หัว หน้ า ทัว ร์แ นะน าการเดิ น ทาง) สายการบิ น AIR ASIA X ใช้เ ครื่ อ ง
AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่ นัง่ จัดที่ นัง่ แบบ 3-3-3 น้ าหนั กกระเป๋า 20 กก./
ท่าน (หากต้องการซื้ อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จา่ ย)

***หมายเหตุ*** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60
นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลือกที่นั ่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน**)

วันที่สอง
02.40 น.
10.05 น.

กลางวัน

เกาหลีใต้ – เกาะนามิ – เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - สกีรีสอร์ท
บินลัดฟ้ าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ700 (บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย
2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพาท่าน
ข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาว
กว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร
บริการอาหารกลางวัน (1) เมนู ทัคคาลบี“หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่อง
ชื่อแห่งเมืองซุนซอน นาไก่บาร์บีคิว ข้าวเหนี ยว มันหวาน ผักต่างๆลงผัดรวมกับซอส
แบบเกาหลี น าผักกาดเขี ยวมาห่อรับประทาน และสามารถดัดแปลงเป็ นทัคคาลบี
โปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบี โดยนาข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี
จากนั้ นนาท่านเดิ นทางไปยัง เกาะนามิ (NAMI ISLAND) แหล่งท่องเที่ ยวที่ มีชื่อเสียงของ
เกาหลีใต้ บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ
ต้นเมเปิ้ ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล ในการข้าม
ไปเกาะนามิตอ้ งนั ง่ เรือเฟอรี่ขา้ มไป เรือจะมีให้บริการวันละสามรอบ จุดไฮไลท์บนเกาะจุด
แรกคือ “Winter Sonata’s First Kiss” ใกล้กนั นั้นจะมีโซนอาหารทั้งร้านอาหารแบบนัง่ ทาน
ร้านของปิ้ งย่าง และซาลาเปานึ งเตาถ่านแบบโบราณ ถัดจากโซนอาหารก็จะถึงจุดไฮไลท์ของ
เกาะนามิ อี กแห่ง นั ่นคือ “Ginkgo Tree Lane” เมื่ อ เข้า ช่ ว งฤดู ห นาว และหิ ม ะตกเมื่อไหร่
อุโมงค์ตน้ แปะก๊วยจะถูกย้อมไปด้วยหิมะขาวเรียงแถวทอดตัวยาวกว่า 80 เมตร เป็ นจุดที่
นักท่องเที่ยวนิ ยมมาถ่ายรูปมากที่สุด

เย็น

บริการอาหารเย็น (2) เมนู ชาบู ชาบู สุ กี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้ นเมื องของ
เกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ
เมื่ อเข้าสู่ฤดู ห นาวภู เขาของเกาหลี จ ะถู ก ปกคลุ ม ไปด้วยหิ ม ะขาวโพลน นาท่ านไปสัมผัส
ประสบการณ์หน้าหนาวสุดสนุ กบน ลานสกีขนาดใหญ่ (NIGHT SKI) พร้อมเสิรฟ์ ความฟิ น
ขั้นสุดให้ทุกท่านด้วยการพาไปเล่นสกีและนอนพักที่สกีรีสอร์ท มีเวลาให้ท่านได้สนุ กกับการ
เล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มีอนั ตราย การเตรียมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกี
ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้ อแจ๊ค เก็ ตกัน น้ าหรื อผ้าร่ม และกางเกงรัดรู ป พร้อมกับ รับ ฟั ง
ข้อแนะนา และฝึ กวิธีการเล่นจากไกด์ทอ้ งถิ่นก่อนลงสนามจริง ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของ
ท่านเองเป็ นสาคัญ (**ราคาทัวร์ยงั ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลิฟท์ สโนว์สเลด สกี
ค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน**)

พักที่
วันที่สาม

PHOENIX SKI RESORT / YANGJI PINE / JISAN FOREST SKI RESORT หรือระดับเดียวกัน
ไร่สตรอเบอร์รี่ – โรงเรียนสอนทากิมจิ + ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND
ศูนย์สมุนไพรโสม – COSMETIC OUTLET

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้ นน าท่ านเดิ นทางเข้าสู่ ไร่ส ตรอเบอร์รี่
เปิ ดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สัมผัส
วิถีชีวิตชาวไร่ของคนเกาหลี ให้ท่านได้เก็บผลไม้
สดๆ จากไร่ในช่วงของฤดูกาลเก็บเกี่ยว และชิม
สตรอเบอร์รี่ สดๆ หวานฉา่ จากไร่ นอกจากนั้ น
ท่ า นยัง สามารถซื้ อกลับ มาฝากคนที่ ท่ า นรัก ที่
เมื องไทยได้อีก ด้วย สตรอเบอร์รี่ส ดใหม่จ ะถูก
แพ็คใส่กล่องสวยงาม และนาส่งให้ท่านวันสุดท้ายที่สนามบิน

จากนั้ นน าท่ านไปเรี ยนรูว้ ัฒนธรรมการทากิ มจิ ของชาวเกาหลี ที่ โรงเรี ยนสอนทากิ มจิ
อาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสี
แดงและผักต่างๆ โดยทัว่ ไปจะเป็ นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้ อ
และยังนาไปปรุงเป็ นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปั จจุบนั กิมจิมีมากกว่า 187 ชนิ ด
ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ ด และเปรี้ ยว และให้ท่าน ใส่ชุดฮันบก ซึ่งเป็ นชุ ดประจาชาติ ของ
เกาหลี พร้อมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน (4) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี เนื้ อหมู เนื้ อไก่ เนื้ อ
วัว ปลาหมึก อาหารเกาหลี เติมไม่อ้นั
จากนั้ นนาท่านเดิ นทางสู่ สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุ ก
กลางแจ้งที่ ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่า เป็ น ดิสนี ยแ์ ลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตั้งอยู่
ท่ามกลางหุบเขา ทุกคนจะได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ สิงโตเจ้าป่ า และ
เสือดินแดนแห่งเทพนิ ยาย และสนุ กกับเครื่องเล่นนานาชนิ ด ไม่วา่ จะเป็ น รถไฟเหาะตีลงั กา
(Rolling X-Train) เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกิ้ ง (Columbus Adventure)
และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุ กแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) นอกจากนี้ ยังมี

สวนดอกไม้ที่ ก าลั ง ออกดอกบานสะพรัง่ อวดสี สั น ณ สวนดอกไม้สี่ ฤ ดู (Four Season
Garden) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี
(ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศ) ด้วยสีสนั ที่สดของดอกไม้แต่ละชนิ ด จึงได้รบั ความนิ ยมอย่าง
มาก นักท่องเที่ยวที่มาสวนสนุ กจึงไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไป
เป็ นที่ ระลึ ก รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิ เช่น ในช่วงฤดูหนาวประมาณ
เดื อนพฤศจิกายน - ธันวาคม มี ก ารจัดงานเฉลิ ม ฉลองเทศกาลคริ ส ต์ม าส และต้อนรับ
เทศกาลปี ใหม่ ทุกเทศกาลจะตกแต่งด้วย แสง สี เสียง สุดอลังการ พร้อมทั้งมีขบวนพาเหรด
มาสร้างความบันเทิงให้กบั เด็กๆ เช่น White Christmas Parade, Moonlight Parade

จากนั้นนาท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSEN CENTER) สมุนไพรที่
ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกาลัง
มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง
เพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง
จากนั้ นนาท่านแวะช้อปที่รา้ นเครื่องสาอางค์ยอดนิ ยม COSMETIC OUTLET สวรรค์ของนั กช้
อปชาวไทย เพื่อเลือกซื้ อกลับไปเป็ นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะ
เป็ นสกินแคร์บารุงผิวแบรนด์อย่าง DEWINS และแบรนด์ JSM ที่เป็ นสินค้าหลักของทางร้าน

ไม่วา่ จะเป็ นครีมหอยทาก ครีมน้ าแตก ครีมขัดขี้ ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็ นต้น และยังมี
สินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้ งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ

เย็น

บริการอาหารเย็น (5) เมนู บุฟเฟ่ ต์ SEA FOOD สาหรับท่านที่ชื่นชอบอาหารทะเลเป็ น
พิเศษ ให้ท่านได้เลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม่ และ อาหารนานาชนิด พิเศษ !! ขาปู
ยักษ์

พักที่

BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

โซลทาวเวอร์ – น้ ามันสน - ฮอกเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง – พลอยอเมทิส
DUTY FREE – ตลาดเมียงดง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
จากนั้ นนาท่านไปยัง หนึ่ งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ (N SEOUL
TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7
เมตร และมี ค วามสู ง 479 เมตรจาก
พื้ นดิ น ไม่ ว่ า จะเป็ นช่ ว งกลางวั น ช่ ว ง
กลางคื น หรื อ ฤดู ก าลไหนๆ ก็ ยัง ได้รับ
ความนิ ยมเสมอมา ทั้งจากนั กท่ องเที่ ยว
และคู่รกั ชาวเกาหลี เพราะเป็ นจุดชมวิวที่
มองเห็ น วิ ว ทั ว่ ทั้ ง กรุ ง โซล และบริ เ วณ
รอบๆ แบบพาโนราม่า นั บเป็ นอีกสถาน
ที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่ งที่คู่รกั ทุกคู่ไม่
ควรพลาด นอกจากนี้ ยังมีไฮไลท์สาคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอิน
คือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่า คู่รกั ที่มาคล้องกุญแจที่นี่
จะมีความรักที่ยนื ยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวร์น้ ีไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์**

กลางวัน

จากนั้ น น าท่ า นเรี ย นรู ้ก ารท าผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ส กัด จาก น้ า มั น สนเข็ ม แดง (RED PINE) มี
สรรพคุณช่วยบารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย
จากนั้นพาท่านชม ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริญเติบโตในป่ า
ลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนื อระดับน้ าทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้
สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สาร
ตกค้างจากอาหาร และยา
บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู ไก่ตนุ๋ โสม อาหารบารุงสุขภาพ ไก่ขนาดกาลังเหมาะ
ยัดไส้ดว้ ยโสม แปะก๊วย และสมุนไพรบารุงร่างกาย เสิรฟ์ ในหม้อดินร้อนๆ
จากนั้นนาท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังลาดับ
ที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง เคยใช้เป็ นที่พานั กของพระมหากษัตริยห์ ลาย
พระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็ น 1 ใน 5 ของพระราชวังสาคัญที่ยงั คงรักษาไว้
พระราชวังหลวงทั้ง 5 ที่ในโซลนั้น จะมีลกั ษณะหน้าตาคล้ายๆ กัน แตกต่างกันที่ทศั นี ยภาพ
รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานที่ดว้ ย อย่างตัวพระราชวังชางด็อกกุ งแห่งนี้ ก็มีไฮไลท์ที่
น่ าสนใจคือ สวนฮู วอน หรือ สวนแห่งความลับ นั น่ เอง (Secret Garden) ภายในพระราชวัง
ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังที่ใช้สาหรับ

เป็ นที่พกั ผ่อนของพระมหากษัตริยใ์ นสมัยโบราณ เมื่อเดินเข้ามาบริเวณด้านในพระราชวังจะ
เจอกับลานกว้าง เป็ นพื้ นที่สาธารณะที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ พระราชวังแห่งนี้ เคย
ถูกเผาทาลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะในปี 1611 และได้กลายเป็ นสมบัติทาง
วัฒนธรรมนั บตั้งแต่น้ั นเป็ นต้นมา ปั จจุบนั ยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวัง
เอาไว้

นอกจากนั้นยังมีตน้ ไม้ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน้ า และศาลาริมน้ า
*** หมายเหตุ: กรณีท่ีพระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิ ดทาการ ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการ
ท่องเที่ยว ทดแทนเป็ น พระราชวังถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวัง
เก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มีขนาดไม่เล็ กไม่ใหญ่ ตั้งโดดเด่นสง่างามอยู่ท่ามกลางอาคาร
สไตล์ตะวันตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ ยิ่งช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วยิ่ง
สวยงามไปอีก ในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร หากมาได้ถูกจังหวะจะได้ชมพิธี
เปลี่ ย นเวรยามประจ าวัน ซึ่ ง ในหนึ่ ง วัน นั้ น จะมี 3 รอบ คื อ รอบแรกตอน
11.00 น. รอบที่สอง 14.00 น. และรอบสุดท้ายตอน 15.30 น. ***
จากนั้ นนาท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST FACTORY)
แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีต้งั แต่

สี ม่วงอ่อนเย็นตา จนถึ งสี ม่วงไวน์ มีเสน่ ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ น
แหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
จากนั้นนาท่านเลือกซื้ อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ที่รา้ นค้าปลอดภาษี ที่ใหญ่
ที่สุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น น้ าหอม เสื้ อผ้า เครื่องสาอาง
กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย
โดยชั้นใต้ดินจะเป็ นสินค้าแบรนด์หรู และเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ อาทิ เช่น PRADA, DIOR,
LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU
MIU เป็ นต้น ในส่วนของชั้นที่ 1 เป็ นช็อป CHANNEL และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิ
เช่ น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็ นต้น ชั้น 2 เป็ นช็ อป MCM ชั้น ที่ 3 เป็ นโซน
เครื่องสาอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE,
L'Oré al, SU: M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เ ป็ น
ต้น ชั้น 4 จะเป็ นสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และชั้นที่ 5 จะเป็ นแบรนด์ของเกาหลี และโซน
ร้านอาหาร

จากนั้ นนาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG) แหล่งละลาย
ทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้ จะมีเสื้ อผ้า กางเกง
รองเท้า น้ าหอม เครื่องสาอางค์ท้งั แบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูป
ดารา และศิลปิ นเกาหลี หรืออะไรที่วยั รุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น ร้าน
เครื่ อ งส าอางค์ ค์ ที่ คุ ้น หู ค นไทยที่ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP,
NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องสาอางค์คจ์ ะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2
ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็ นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่าง
ร้าน MBC MART ก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดงั ให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE,
NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็ นต้น

ในส่วนของอาหารข้างทางที่ฮอทฮิตไม่แพ้กนั อย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด (MYEONG-DONG
STREET FOOD) มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น หอยเชลล์ย่าง
ตัวใหญ่อบน่ ากิน ขนมไข่หรือเครันปั ง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุง้ ล็อบสเตอร์ตวั
ใหญ่ๆ ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อก
โบกี เค้กข้าวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนู นี้มีอยูเ่ กือบทุกซอกทุก
มุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดาจาจังมยอน หนึ่ งในเมนู สุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี
มันฝรัง่ เกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทวั ่ ไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้า
มาอีกหนึ่ งชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็ นต้น แต่หาก
คนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต

เย็น
พักที่
วันที่หา้
เช้า

อิสระอาหารเย็น 1 มื้ อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
BENIKIA M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
รับประทานอาหารเช้า (8) เมนูอูดง้
นาท่านแวะซื้ อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้ อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนม
ต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม
ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกี้
เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็ นต้น

11.20 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XJ701 (บริการอาหารบนเครื่อง)

15.10 น.

ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ


*** สำคัญมำกโปรดอ่ ำน ***
ในกรณีทตี่ ้ องออกตั๋วภำยใน เครื่ องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนทำกำรออกตั๋วโดยสำร กรุณำสอบถำมทีเ่ จ้ ำหน้ ำทีท่ ุกครั้ง
เนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลีย่ นเทีย่ วบินหรื อเวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
มิเช่ นนั้น ทำงบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่ ำใช้ จ่ำยใดใดทั้งสิ้ น
ขอบพระคุณทุกท่ ำนทีใ่ ช้ บริกำร

***หมำยเหตุ***
ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงโปรแกรมหรื อรำยกำรอำหำร โดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ ทั้งนีข้ นึ้ อยู่ตำมควำมเหมำะสม
**กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น และขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั **
**พาสสปอร์ ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง**

ในกรณียกเลิกกำรเดินทำง ต้ องยกเลิก 30 วันก่ อนกำรเดินทำงเท่ ำนั้น ไม่ เช่ นนั้น ทำงบริษทั จะไม่ คืนมัดจำไม่ ว่ำ
ด้ วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพรำะทำงบริษทั ได้ ทำกำรจ่ ำยค่ ำตั๋วกับกำรสำยกำรบินเรียบร้ อยแล้ ว โปรดอ่ ำนข้ อควำมให้ ถี่
ถ้ วน ก่ อนกำรจองทัวร์ ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ แก่ ตัวท่ ำนเอง
ข้ อควำมสำคัญ โปรดอ่ำนอย่ ำงละเอียด
ในกรณี ที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทาให้ลูกค้าต้องถูกส่ งตัว
กลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ ขากลับ และรวมถึงค่าบริ การอื่นๆที่เกิ ดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้า
จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรี ยกเก็บ ทางผูจ้ ดั และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรื อต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นงั่ ว่าง หรื อตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่ องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็ นผูพ้ ิจารณา ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่ มตรวจ และอาจมีการเรี ยกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมือง
เรี ยกสัมภาษณ์น้ นั ขึ้นอยู่กบั ทางตรวจคนเข้าเมืองเป็ นผูพ้ ิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริ ษทั ทัวร์ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่ วนนี้ได้ **
*** ทัวร์ ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ ทาง
บริ ษทั จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน ***

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X)
KOREA SKI WINTER สกีรีสอร์ท - โซล – โซล
กาหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

01 – 05 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ)

19,999

02 – 06 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ)

19,999

9,900

5,900

7,000

03 – 07 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ)

19,999

9,900

5,900

7,000

04 – 08 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ)

19,999

9,900

5,900

7,000

05 – 09 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ)

20,999

9,900

5,900

7,000

06 – 10 ธันวาคม 2561

20,999

9,900

5,900

7,000

9,900

5,900

9,900

5,900

9,900

5,900

9,900

5,900

07 – 11 ธันวาคม 2561
(วันรัฐธรรมนูญ)
08 – 12 ธันวาคม 2561
(วันรัฐธรรมนูญ)
09 – 13 ธันวาคม 2561
(วันรัฐธรรมนูญ)
10 – 14 ธันวาคม 2561
(วันรัฐธรรมนูญ)

20,999
20,999
19,999
16,999

ราคา
ราคา
จอยแลนด์ เด็กอายุไม่เกิน
(ไม่รวมตั ๋ว)
2 ขวบ
9,900
5,900

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
7,000

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

11 – 15 ธันวาคม 2561

18,999

9,900

5,900

7,000

12 – 16 ธันวาคม 2561

19,999

9,900

5,900

7,000

13 – 17 ธันวาคม 2561

19,999

9,900

5,900

7,000

14 – 18 ธันวาคม 2561

19,999

9,900

5,900

7,000

15 – 19 ธันวาคม 2561

19,999

10,900

5,900

7,000

16 – 20 ธันวาคม 2561

19,999

10,900

5,900

7,000

17 – 21 ธันวาคม 2561

19,999

10,900

5,900

7,000

18 – 22 ธันวาคม 2561

19,999

10,900

5,900

7,000

19 – 23 ธันวาคม 2561

20,999

10,900

5,900

7,000

20 – 24 ธันวาคม 2561

20,999

10,900

5,900

7,000

21 – 25 ธันวาคม 2561

20,999

10,900

5,900

7,000

22 – 26 ธันวาคม 2561

22,999

10,900

5,900

7,000

23 – 27 ธันวาคม 2561

22,999

10,900

5,900

7,000

24 – 28 ธันวาคม 2561

22,999

10,900

5,900

7,000

25 – 29 ธันวาคม 2561

22,999

10,900

5,900

7,000

26 – 30 ธันวาคม 2561

24,999

10,900

5,900

7,000

27 – 31 ธันวาคม 2561

24,999

10,900

5,900

7,000

10,900

5,900

10,900

5,900

10,900

5,900

28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 (วันปี
ใหม่)
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 (วันปี
ใหม่)
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 (วันปี
ใหม่)

27,999
27,999
27,999

7,000
7,000
7,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น***

** ทางบริษทั ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 40,000 วอน /ทริป/ท่าน
หรือท่านละ 1,400 บาท/ทริป/ท่าน**
**หมายเหตุ**
1. รับเฉพาะผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ ที่จ่ายให้ กบั ผู้จดั เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผู้จดั ได้
ชาระให้ กบั สายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนันหากท่
้
านไม่ได้ ร่วมเดินทาง
หรื อใช้ บริ การตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรื อได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทังค่
้ าตัว๋ เครื่ องบินให้ แก่ท่าน
***และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานีเ้ ฉพาะนักท่ องเที่ยวชาวไทยเท่ านัน้ ถ้ าหากเป็ นชาวต่ างชาติ จะต้ อง
เพิ่มจากราคาค่ าทัวร์ ปกติอีก 100 USD** **กรณีตดั กรุ๊ ปเหมาที่เป็ น เด็กนักเรี ยน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง
เครื่ องสาอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรื อกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน จะต้ องสอบถามราคาใหม่ทกุ ครัง้ **
2. หากมีเพื่อนหรื อญาติของท่านต้ องการร่ วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรื อปั ญหาต่างๆ
ตลอดจนข้ อแนะนากรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะ
นาไปยังประเทศนันๆ
้ หรื อนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนันว่
้ าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิด
กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขันประหารชี
้
วิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรื อสิ่งของใดใด
3. โรงแรมที่ พัก ที่ ป ระเทศเกาหลี ใ ต้ อ าจะมี ก ารสลับ ปรั บ เปลี่ ย นขึน้ อยู่กับ ความเหมาะสมเป็ น หลัก โดยค านึง ถึ ง
ผลประโยชน์ลกู ค้ าเป็ นหลัก
4. ประเทศเกาหลีใต้ จะมีช่างภาพมาถ่ายรู ป และช่วยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ าย
ช่างภาพจะนาภาพถ่ายมาจาหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื ้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื ้อ
เพราะทางบริษัททัวร์ ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ ซื ้อแต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ า
5. ทัวร์ ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้ าลุกค้ าต้ องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้ านช้ อปปิ ง้ เช่น น ้ามันสน / ร้ านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริ ษัทจะคิดค่าดาเนินการในการแยก
ท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยืน่ เอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อ
ยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้
- พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
- ตั ๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้
- สิ่งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึ้ นในระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด
บัตรเครดิต เป็ นต้น)
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์
จัดเตรียมให้
- กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จดั เตรียมให้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ พร้ อมคณะ

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.

 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ

 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน

 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ

 ค่าอาหารตามมื ้อที่ระบุในรายการ

 ค่าจ้ างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ ทางไกล , ค่า
อินเตอร์ เน็ต , ค่าซักรี ด , มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุ ณาสอบถามจาก
หัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 40,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว
เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า
1) พาสปอร์ ต
2) ใบประจาตัวคนต่างด้ าว
3) ใบสาคัญถิ่นที่อยู่
4) สาเนาทะเบียนบ้ าน(ถ้ ามี)

5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี)
6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว 2 รูป
(สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทาเรื่ องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ )
เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นั กท่ องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ต้องชำระเงินมัดจำเป็ นเงินจำนวน 10,000 บำทต่ อท่ ำน เพื่ อสำรองที่นั่ง ภายใน 3 วัน
หลังจากการจอง
2. นัก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ต ้อ งช าระเงิ น ค่ า บริ ก ารส่ ว นที่ เ หลื อ ทั้ง หมดก่ อ นวัน เดิ น ทางอย่า งน้อ ย 30 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิ์การเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชาระครบเต็มจานวนเลย
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ , อีเมล์ , หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
• กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่(ผู้มีชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
• กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้ องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน
โดยมีเงื่อนไขกำรคืนเงินค่ำบริกำรดังนี้
2.1 ต้ องยกเลิกก่อนวันเดินทำงไม่ น้อยกว่ ำ 30 วันเท่ ำนั้น คืนเงินค่ ำบริกำรร้ อยละ 100 ของค่ ำบริกำรที่ชำระแล้ว
2.2 หำกยกเลิกกำรเดินทำงน้ อยกว่ ำ 30 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ ำทัวร์ ทุกกรณี
1. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับ
สายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมด
2. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั

3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้ อกำหนดอื่นๆ
1. ทัวร์น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์น้ ีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วัน
ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรั บประเทศที่ มีวีซ่ า แต่ ห ากทางนัก ท่ อ งเที่ ย วทุ ก ท่ า นยิน ดี ที่จ ะชาระค่ า บริ ก ารเพิ่ม จากการที่ มี
นักท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสื อ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั
ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหาย
หรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
ข้ อแนะนำก่อนกำรเดินทำง
• กรุ ณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่ องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และ
รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ ถุงพลาสติกใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่ งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่
กาหนดจะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น
• สิ่ งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบินเท่านั้น

• ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่ น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ ,
เนื้ อสัตว์ , ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่ งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่าปรับใน
อัตราที่สูงมาก

