ทัวร์เกาหลี : รหัส ICN309

กด LIKE SKI SNOW IN KOREA 4D3N BY XJ
เที่ยววันหยุดยาว ราคาสบาย ช้อป ชิม แชะ แวะเช็คอิน ราคาเริ่ มต้นที่ 19,900 บาท

-หมู่บา้ นเทพนิยาย-CHINA TOWN-SKI

-สวนสนุก LOTTE WORLD -ชมวิวกรุ งโซล ที่ SEOUL SKY-พิพิธภัณฑ์สาหร่ าย
ใส่ ชุดฮันบก-เรี ยนทาคิมบับ-SHOPPING ที่ตลาดเมียงดง

ลิม้ รสอาหารตามสไตล์ซีรี่ยเ์ กาหลี
-ชาบู ชาบู
หม้อไฟสไตล์เกาหลี จะใช้เนื้ อหมูหั่นชิ้ น บางๆ ใส่ ผ กั สารพัดชนิ ด ไม่ ว่าจะเป็ นเห็ ดเข็ม ทอง เห็ ดฟาง เห็ ดหอม
ถัว่ งอก กระหล่ าปลี ผักกาดขาว ใส่ รวมลงไปในหม้อไฟ แล้วเติมด้วยน้ าซุ ปรสเด็ดๆต้มจนกว่าจะเดือด ก่อนจะเริ่ ม
รับประทาน พอสุ กก็ตกั มาทานกับข้าวสวย กิมจิ และน้ าจิ้มสุ ก้ ีรสเด็ด

-เมนู หมูยา่ ง คาลบี
เป็ นอาหารพื้นเมืองของชาวเกาหลี เป็ นอาหารสไตล์ปิ้งย่าง โดยจะนาเนื้ อสัตว์ไม่ว่าจะเป็ นไก่ หมูสไลด์ มาปิ้ ง
บนเตาถ่านที่เลื่องชื่อและรู ้จกั กันดีทวั่ โลกรสชาติไม่ตอ้ งพูดถึง อร่ อยเวอร์ วงั เลยทีเดียว

-ไก่ต๋ ุนโสม
เป็ นอีกเมนูที่น่าทานค่อนข้างมาก ไก่ต๋ ุนโสมเป็ นอาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบารุ งและเสริ มสุ ขภาพ
เสิ ร์ฟให้ไปเลยท่านละ ตัว ในหม้อดินร้อน

-จิมดัก
เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพ้นื เมืองแบบดั้งเดิม เป็ นไก่ผดั รวมกับวุน้ เส้น มันฝรั่ง แครอท พริ ก และซอสดา
รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี

-พิเศษสุ ดๆด้วยเมนูบุฟเฟ่ ต์ ขาปู + เบียร์ ไวน์ ไม่อ้นั ทานกันไม่ย้งั ไปเลย
วันแรก
05.00 น.

กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)–เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน)–หมู่บา้ นเทพนิยาย–ไชน่าทาวน์

คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯ
คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่ อง (หัวหน้าทัวร์ แนะนาการเดิ นทาง) สายการบิ น AIR ASIA Xใช้
เครื่ อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่นงั่ จัดที่นงั่ แบบ 3-3-3 (น้ าหนักกระเป๋ า 20 กก./ท่าน ทั้งขาไปและขากลับหากต้องการ
ซื้ อน้ าหนักเพิ่ม ต้องเสี ยค่าใช้จ่าย)
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริ การก่อนเวลาเครื่ องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้ นึ เครื่ องก่อนเวลาเครื่ องออก
30 นาที
08.05 น.
บินลัดฟ้ าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ708
15.20 น.
ถึงสนามบิ นอิ นชอนกรุ งโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เรี ยบร้อย เดินทางสู่ หมู่บา้ นเทพนิยาย หรื อ DONGWHA MAEUNL แต่ก่อนเป็ นหมู่บา้ นที่แสนธรรมดา จนกระทัง่ ได้ถูกเนรมิต
และตกแต่งให้กลายเป็ นหมู่บา้ นเทพนิยาย โดยนานิยายที่ทุกท่านคุน้ เคยหลายเรื่ องมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บา้ นแห่งนี้ เช่น ปี
เตอร์แพน สโนว์ไวท์กบั คนแคระทั้ง 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูนอ้ ยหมวกแดง ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บ
ภาพสวยๆ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อินชอนไชน่ าทาวน์ เป็ นชุมชนของชาวจีนที่ถือกาเนิ ดจากการเปิ ดท่าเรื ออินชอน ในอดี ต
นับเป็ นพื้นที่สาคัญในการขนส่งและค้าขายสิ นค้าจากประเทศจีน สาหรับปั จจุบนั นี้ชาวจีนที่ยงั คงอาศัยอยูเ่ ป็ นรุ่ นที่ 2 หรื อรุ่ นที่ 3
นับจากที่ มีการบุกเบิ ก แต่กลิ่นไอและการดารงไว้ซ่ ึ งวัฒนธรรมของคนรุ่ นก่อนยังคงมีให้เห็ น รวมไปถึงการได้มีโอกาสได้ลิ้ม
ลองรสชาติอาหารจีนที่มีให้เลือกสรรหลายร้านที่อินชอนไชน่าทาวน์แห่งนี้
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ด้วยเมนู ชาบู ชาบู
พักที่
โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในเมืองอินชอน

วันที่สอง
เช้า

เที่ยง

เย็น
พักที่
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

SKI – สวนสนุก LOTTE WORLD – SEOUL SKY – ศูนย์เครื่ องสาอาง
บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนาทุกท่านได้สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยเนิ นสกีถึง 2 เนินด้วยกันแบ่งเป็ นเนิ นสกีสาหรับ
ผูฝ้ ึ กหัดเล่น 1 เนิน, และเนิ นสาหรับผูท้ ี่เล่นชานาญแล้ว1 เนิ น (ราคาทัวร์ ยงั ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด
สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน กอนโดล่าประมาณ 15,000 วอนสาหรับท่านที่เล่นเก่งแล้วสามารถไถลจากบนยอดเขาลง
มาได้ **กอนโดล่า หรื อ เคเบิล ขึ้นอยูก่ บั สถานที่ วา่ มีให้บริ การหรื อไม่**) ให้เวลาทุกท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่ ง
ปลอดภัยไม่มีอนั ตราย เตรี ยมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรี ยมถุงมือสกีผา้ พันคอแว่นกันแดดเสื้ อแจ๊คเก็ตกันน้ า หรื อผ้าร่ มและกางเกง
รัดรู ปขอคาแนะนาและฝึ กวิธีการเล่นจากไกด์ทอ้ งถิ่นก่อนลงสนามจริ งเพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็ นสาคัญ**หมายเหตุ....
ปริ มาณของหิ มะและการเปิ ดให้บริ การของลานสกีข้ นึ อยูก่ บั ความเอื้ออานวยของอากาศหากไม่มีหิมะเพียงพอลานสกีอาจจะปิ ด
ให้บริ การในกรณี ที่ลานสกีไม่สามารถเปิ ดบริ การ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็ น ONE
MOUNT (SNOW PARK)***(ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK 15,000 วอน หรื อหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินช้อปปิ้ งได้ตาม
อัธยาศัย มีท้ งั H&M , ADIDAS และมีอีกหลากหลายแบรนด์ช้ นั นา)
รับประทานอาหารกลางวัน เมนู คาลบี้
พาทุกท่านตื่นตาตื่นใจกับ แลนด์มาร์ คแห่ งใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ที่ SEOUL SKY เป็ นตึกที่สูงที่ สุดในกรุ งโซล มีท้ งั หมด
123 ชั้น ความสู งอยู่ที่ 554.5 เมตร ซึ่ งตอนนี้ ตึก SEOUL SKY ติดอันดับที่ 5 เป็ นตึกระฟ้ าที่ สูงที่สุดในโลก ภายด้านในของตึก
SEOUL SKY แห่งนี้ เรี ยกได้วา่ เป็ นศูนย์รวมทุกสิ่ งทุกอย่าง อีกทั้งยังเป็ นศูนย์การค้าแหล่งช็อปปิ้ งแบบครบครันและทันสมัยสุดๆ
จากนั้น เดิ น ทางไปสนุ ก สนานต่ อ กับ สวนสนุ ก ที่ ข้ ึ น ชื่ อ ของเกาหลี ที่ น อกจาก EVERLAND แล้ว ก็ ยงั มี สวนสนุ ก LOTTE
WORLD ที่ได้รับความนิยม ไม่แพ้กนั สวนสนุก LOTTE WORLD เป็ นสวนสนุกในร่ มที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสี ยงที่สุดแห่ งหนึ่ ง
ของเกาหลี และถือได้วา่ เป็ นสวนสนุกในร่ มที่มีชื่อเสี ยงที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก สวนสนุก LOTTE WORLD จะมีโซนสวนสนุก
กลางแจ้ง ที่สร้างเป็ นเกาะอยูก่ ลางทะเลสาบ ภายในรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสิ นค้า ช้อปปิ้ งมอลล์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และอื่นๆอีก
มากมาย หลังจากที่ทุกท่านได้โดนแดด โดนลม โดนฝุ่ นละอองมามากพอแล้ว จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่ องสาอางแบรนด์ดงั
ของเกาหลี ณ คอสเมติค มีให้เลือกมากมายหลายยีห่ อ้ อาทิเช่น ครี มน้ าแตกที่โด่งดัง ครี มหอยทาก แป้ งโรตี โลจูคิส ฯลฯ
รับประทานอาหารเย็นด้วยเมนู บลูโกกิ
โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในโซล
ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่ าย – ใส่ ชุดฮันบก – เรี ยนทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่ าย)
DUTY FREE – ช้อปปิ้ งตลาดเมียงดง
บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรม
เข้าชม ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่ งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่ งถือว่า เป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิต
ของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดในเกาหลีจากนั้นนาท่านพบกับผลิตภัณฑ์ ใหม่ล่าสุด น้ ามันสนเข็มแดง
ปั จจุบนั นิ ยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่ างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทัว่ ทั้งร่ างกาย ป้ องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด ,โรค
หัวใจ,โรคภูมิแพ้ เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน เมนู ไก่ต๋ ุนโสม
นาท่านเดินทาง ชม พิพิธภัณฑ์สาหร่ าย ท่านจะได้เรี ยนรู ้ และได้ลิ้มรอง รสชาติสาหร่ ายของชาวเกาหลีแบบดั้งเดิม ส่ วนถ้าหาก
ท่านใดสนใจสามารถเลือกซื้ อกลับไปเป็ นของฝากได้อีกด้วย จากนั้น ให้ท่านได้ทดลองสวม ใส่ ชุดฮันบก ชุดประจาชาติเกาหลี
เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ สุ ดพิเศษ...ให้ท่านได้เรี ยนรู ้ถึงขั้นตอนการทาคิมบับ หรื อข้าวห่อสาหร่ าย ที่ชาวเกาหลีนิยมทาน
กันค่อนข้างมาก พาท่านช็อปปิ้ งกันต่อกับสิ นค้าปลอดภาษีที่ ดิ วตี้ฟรี ที่ นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านเลือกซื้ อมากมายกว่า 500 ชนิ ด
อาทิ น้ าหอม เสื้ อผ้า,เครื่ องสาอาง,กระเป๋ า,นาฬิกา,เครื่ องประดับ หลังจากที่ทุกท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมสิ นค้าปลอดภาษีกบั
เรี ยบร้อยแล้ว นาพาทุกท่านไปสถานที่ที่ทุกท่านรอคอย ให้ทุกท่านอิสระในการเดินช็อปปิ้ งแบบสุดเหวีย่ ง สุดมันส์ที่ ตลาดเมียง
ดง เป็ นแหล่งช็อปปิ้ งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชัน่ ชั้นนาของกรุ งโซลหรื อที่คนไทยรู ้จกั กันในชื่อสยามสแควร์ เกาหลี ท่านจะ

เย็น
พักที่
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

16.25 น.
20.15 น.

พบกับสิ นค้าวัยรุ่ น มากมายหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องสาอางยี่ห้อดังๆอย่าง THE SKIN FOOD, THE FACE SHOP,
ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้ อผ้าแฟชัน่ มีสไตล์, รองเท้าส้นสู งน่ ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ ๆ, นอกจากนี้ ยงั มีร้านอาหารและ
ร้านคาเฟ่ น่ารักๆซึ่งที่นี่จะมีวยั รุ่ นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน
มื้อสุ ดพิเศษ!!!!!!!!!!!!!!!! รับประทานอาหารเย็น ด้วยเมนู บุฟเฟ่ ต์ ขาปู ร้าน Under the sea
โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในโซล
ศูนย์สมุนไพร – พลอยสี ม่วง – ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุ งเทพฯ
บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านสู่ ศูนย์สมุนไพร เป็ นสมุนไพร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรค
ตับแข็งไม่ถูกทาลายจาการดื่ มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา แล้วนาท่านชม โรงงานพลอยสี ม่วง คน
เกาหลีเชื่อว่าเป็ นพลอยแห่ งสุ ขภาพและนาโชค โดยมีต้ งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสี ม่วงไวน์ มีความงดงาม ทั้ง แหวน จี้ ต่างหู
และสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ให้ท่านเลือกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน เมนู จิมดัก
จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนที่ (SUPER MARKET) ซึ่ งท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้า พื้นเมืองเป็ นการส่ งท้ายก่อนอาลาเกาหลี
อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต ผลไม้ ในราคาพิเศษ
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ709
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

9 – 12 DEC 2017

19,900

19,900

5,000

29 DEC 17 – 01 JAN 18

24,900

24,900

5,000

30 DEC 17 – 02 JAN 18

26,900

26,900

5,000

กาหนดการเดินทาง

**หมายเหตุ**
1.
รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ ยว ค่าทัวร์ ที่จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผูจ้ ดั ได้ชาระให้กบั
สายการบิ นและสถานที่ต่างๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามรายการไม่
ด้วยสาเหตุใดหรื อได้รับการปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผูจ้ ดั ขอ
สงวนสิ ทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่ องบินให้แก่ท่าน***และทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย
เท่านั้น ถ้าหากเป็ นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100USD** **กรณี ตดั กรุ๊ ปเหมาที่เป็ น เด็กนักเรี ยน นักศึกษา ธุรกิจ
ขายตรงเครื่ องสาอางค์ หมอ พยาบาล หรื อชาวต่างชาติ จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง**
2.
หากมีเพื่อนหรื อญาติของท่านต้องการร่ วมเดินทางท่องเที่ ยวระหว่างท่องเที่ ยวในประเทศเกาหลี หรื อปั ญหาต่างๆ ตลอดจน
ข้อแนะนากรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหากท่านมีความจาเป็ นต้องรับฝากของจากผูอ้ ื่นเพื่อที่จะนาไปยังประเทศนั้นๆ หรื อนากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจสิ่ งของนั้นว่าต้องไม่เป็ นสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึ งขั้นประหารชี วิต
เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรื อสิ่ งของใดใด

3.

โรงแรมที่พกั ที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ลูกค้า
เป็ นหลัก

4.

ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรู ป และช่วยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดิ นทาง และวันสุ ดท้ายช่างภาพจะนา
ภาพถ่ายมาจาหน่ ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่ านใดสนใจสามารถซื้ อได้ แต่ถา้ ท่ านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ เพราะทางบริ ษทั ทัวร์ ไม่มีการ
บังคับลูกทัวร์ซ้ือแต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
5.
ทัวร์ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิ้ ง
เช่น น้ ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริ ษทั จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน
ราคาทัวร์รวม
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณี อยูต่ ่อต้อง
เสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
• ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
• ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
• ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
• ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
• ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
• ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู ้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง ค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่
• นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
• ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่นท่านละ 30,000 วอน ต่อท่านตลอดการเดินทาง
• ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)
• ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสาร คือ
1) พาสปอร์ต
2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว
3) ใบสาคัญถิ่นที่อยู่
4) สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)
6) รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก
สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า

หมายเหตุ
จานวนผู้เดินทาง ขัน้ ต่า ผู้ใหญ่ 20 ท่ าน ขึน้ ไป
• เที่ยวบินราคาและรายการท่ องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
• หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯ รั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยวเท่ านัน้
• ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล หรือกรณีท่ ที ่ าน
ถูกปฏิเสธ การเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทย และต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
• ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่ านใช้ บริการของทางบริ ษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ, ไม่ ทานอาหารบางมือ้ เพราะ
ค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาขาดก่ อนออกเดินทางแล้ ว
• ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุท่เี กิดจากความประมาทของตัว
นักท่ องเที่ยวเอง
• ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ที ่ านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทัง้ หมด
หรือบางส่ วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทัง้ หมด

เงื่อนไขการจอง
• การชาระเงิน หากชาระมัดจาครั้งแรก 10,000 บาท
• ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือต้องชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
เดอะมอลล์ บางกะปิ

ชื่อบัญชี
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท
หมายเลขบัญชี
ออมทรัพย์ 732-2-31864-9
ออมทรัพย์ 160-251742-5
ออมทรัพย์ 281-2-22986-8

การยกเลิก
• ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินค่ามัดจาทุกกรณี
• กรณี ที่ท่านมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้า 30วัน และถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น อาทิ ค่า เปลี่ยน ชื่อทางบริ ษทั
ฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจานวนเงินที่เกิดขึ้นจริ ง
• ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ไม่อาจเรี ยกร้องเงิน หรื อบริ การ
บางส่วนที่ขาดไปได้
• ในกรณี ผเู ้ ดินทางไม่ผา่ นการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมืองทั้งประเทศไทยและเกาหลีอนั เนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรื อการถูก ปฎิเสธ ในกรณี อื่นๆ ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบ
และไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่วา่ จะทั้งหมดหรื อบางส่วน
• ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวปิ ดไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริ ษทั ฯ จะจัดสถานท่องเที่ยวอื่นทดแทนให้ตามความเหมาะสมโดยไม่มีค่าชดเชยใดๆ
จากทางบริ ษทั ฯ
• บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่องจากเหตุสุดวิสยั เพื่อความเหมาะสมของหมูค่ ณะทั้งนี้จะถือเอา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
• หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน

• ในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
ความรับผิดชอบ
ทางบริ ษทั ฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆ พร้อมทั้งโรงแรมและสานักงานจัดนาเที่ยวเพื่อให้บริ การแก่นกั
ทัศนาจร จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการได้รับบาดเจ็บ สูญหาย เสี ยหาย หรื อค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน
อุบตั ิเหตุ ภัยทางธรรมชาติ การนัดหยุดงาน ปั ญหาทางการเมือง
** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรื อสารวจเส้นทางเท่านั้นหาก ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ของทางประเทศไทย และเกาหลีใต้ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของทางบริ ษทั ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แก่ท่าน **
***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้มีการแจ้งเตือนหลายครั้งจากด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ เกี่ยวกับมีผแู ้ อบแฝงมาเป็ นนักท่องเที่ยว แต่
เดินทางเพื่อไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นทางแลนด์เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับ
พร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น เป็ นจานวนเงิน (5,000 บาท หรื อ 150,000 วอน) แต่ถา้ หากลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ยวจริ งๆ เดินทางท่องเที่ยวทั้งไปและกลับพร้อม
กรุ๊ ปตามโปรแกรมของทางบริ ษทั กาหนดไว้ ลูกค้าสามารถที่จะขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจานวนได้
*** ดังนั้นจึงรบกวนขอความร่ วมมือจากลูกค้าปฎิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว***
หมายเหตุ : เรี ยนให้ทราบว่า หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้แล้วนั้นทางทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง
ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ส่วนท่านใดที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ดว้ ย
ตนเอง และไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

