ทัวร์เกาหลี : รหัส ICN406

*** กด LIKE DREAM KOREA ICE FISHING 5D3N
***
โปรแกรมการท่ องเที่ยว
วันแรก
22.30 น.

กรุ งเทพฯ -อินชอน
คณะเดินทางพร้ อมกัน ที่สนามบิน ดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์ เตอร์ 4 สายการบิ น AIR ASIA X เจ้ าหน้ าที่จาก
บริ ษัทฯคอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกให้ ทา่ นก่อนขึ น้ เครื่ อง (หัวหน้ าทัวร์ แนะนาการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X
ใช้ เครื่ อง AIRBUS A330-300 จานวน 377 ที่นงั่ จัดที่นงั่ แบบ 3-3-3 (นา้ หนักกระเป๋า 20 กก./ท่ าน ทัง้ ขาไปและขากลับหาก
ต้ องการซือ้ นา้ 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.
10.05 น.

กลางวัน
บ่าย

อินชอน - เกาะนามิ - เทศกาลตกปลานา้ แข็ง - สนุกสนานกับการเล่ น สกี ณ สกีรีสอร์ ท
บินลัดฟ้ าสูส่ าธารณรัฐเกาหลีใต้ ด้ วยเที่ยวบิน XJ700
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติ อินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุ ณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว ขอต้ อนรับ
ทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ ชพาท่านข้ ามทะเลตะวันตกด้ วยสะพานแขวนยองจองหรื อสะพานเพื่อความหวังในการ
รวมชาติที่ยาวกว่า4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร จากนันน
้ าท่านเดินทางไปยัง เกาะนามิ ตังอยู
้ ท่ ี่เมืองชุนชอน ห่างจาก
กรุ ง โซลไปทางตะวัน ออก ประมาณ 63 กิ โลเมตร เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ย วที่ มี ชื่อเสียงของเกาหลีใต้ เกาะนามิ มีรูปร่ างเหมือ น
ใบไม้ ลอยน ้า เป็ นเกาะกลางแม่น ้าฮัน ซึ่งเกิดจากการสร้ างเขื่อน
ชองพยอง โด่งดังจากซีรีย์ Winter Love Song ซึ่งใช้ เกาะนามิ
เป็ นสถานที่ถ่ายทา บนเกาะจะมีบรรยากาศร่ มรื่ น เต็มไปด้ วย
ต้ นสน ต้ นเกาลัด ต้ นแปะก๊ วย ต้ นซากุระ ต้ นเมเปิ ้ล และต้ นไม้ ดอกไม้ อื่นๆ ที่
พลัดกันออกดอกเปลีย่ นสีให้ ชมกันทุกฤดูกาล ทังเกาะไม่
้
มีเสาไฟหรื อสายไฟ
ให้ เห็นเลยซักต้ นเพราะมันถูกฝั่ งลงใต้ ดินทังหมดเพื
้
่อให้ ไม่บดบังทัศนียภาพ
ซึ่งยังคงตัง้ อยู่ ณ เกาะแห่งนี ้ อิสระให้ ทุกท่านโพส ท่าสวยๆถ่ายรู ปกับจุด
ไฮไลท์ของเกาะแห่งนี ้ได้ อีกด้ วย
บริการอาหาร เมนูทัคคาลบี หรือไก่ บาร์ บีคิวผัดซอสเกาหลี
นาท่านเดิ นทางสู่ น าท่านสู่งาน เทศกาลตกปลาน า้ แข็ ง ที่ ยิ่งใหญ่ เป็ น
อันดับ 1 ของเกาหลี ซึ่งในแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนได้ นบั ล้ านคนต่อปี
ให้ ท่านได้ ลองสัมผัสบรรยากาศการตกปลาเทราท์ภเู ขา หรื อ Saccheoneo บนแม่น ้า Hwacheongang ซึง่ จะเปลีย่ นสภาพเป็ น
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น ้าแข็งซึง่ มีความหนาประมาณ 30-40 เซนติเมตร ปลาชนิดนี ้เป็ นปลาสายพันธ์ เดียวกันกับปลาแซลมอน ซึ่งอาศัยอยู่ในน ้าเย็น
อุณหภูมิ ต่ากว่า 20 องศาเซลเซียส ซึง่ เป็ นปลาที่มีความสวยงามและมีรสชาติหวานมันอร่อย สามารถนามาทาเป็ นซูชิหรื อซาซิมิ
มารั บประทานได้ (ราคาทั วร์ รวมค่ าอุ ป กรณ์ ตกปลา, ค่ าเครื่ องเล่ น และค่ ากิ จกรรมต่ างๆ) หรื อ อิสระเพลิดเพลินกับ
กิจกรรม ต่างๆ ในบริ เวณ งานเทศกาล ซึ่งจะหลายกิจกรรมให้ ท่านได้ ทดลองสัมผัสประสบการณ์ ใหม่ๆ อาทิเช่น สโนวสเลด ,
สเก็ตน ้าแข็ง, รถไฟน ้าแข็ง, รถATV เป็ นต้ น ช่วงจัดเทศกาล Hwacheon Sancheoneo Ice festival 6– 28 Jan 18 สามารถดู
ลายละเอียดได้ ที่ http://www.narafestival.com/04_community/
จากนันให้
้ ทา่ นได้ สนุกกับการเล่ นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ยางจิไพน์ สกีรีสอร์ ท / คังชน สกีรีสอร์ ทประกอบไปด้ วยเนินสกีถึง 2
เนินด้ วยกันแบ่งเป็ นเนินสกี สาหรั บผู้ฝึกหัดเล่น 1 เนิน, และเนินสาหรับผู้ที่เล่น
ชานาญแล้ ว 1 เนิ น (ราคาทั ว ร์ ยังไม่ รวมค่ า อุ ป กรณ์ การเล่ น สกี , สกี ลิ ฟ ท์ ,
สโนว์ สเลด สกีค่าเล่ นรวมชุ ดประมาณ 50,000 วอน กอนโดล่ าประมาณ
15,000 วอนสาหรับท่ านที่เล่ นเก่ งแล้ วสามารถไถลจากบนยอดเขาลงมาได้
ครั บ **กอนโดล่ า หรื อ เคเบิล ขึน้ อยู่กับสถานที่ว่ามีให้ บริ การหรื อไม่ **) มี
เวลาให้ ท่านได้ สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มีอนั ตราย เตรี ยมตัว
ก่อนเล่นสกีควรเตรี ยมถุงมือสกีผ้าพันคอแว่นกันแดดเสื ้อแจ๊ คเก็ตกันน ้า หรื อผ้ าร่ ม
และกางเกงรัดรูปขอคาแนะนาและฝึ กวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริ งเพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็ นสาคัญ
บริการอาหาร เมนูชาบูชาบู สุกหี ้ ม้ อไฟสไตล์ เกาหลี
โรงแรมาตรฐานระดับ 3 ดาว เมือง ซูวอน
ไร่ สตรอเบอรี่- สวนสนุก EVERLAND – LINE FRIEND - โรงเรียนสอนทาคิมบับ... ถ่ ายรู ปชุดฮันบก – TRICK EYE
MUSUEM - ศูนย์ เครื่องสาอางเกาหลี
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ ไร่ สตรอเบอร์ ร่ ี ให้ ทา่ นได้ ชิมสตรอเบอร์ รี่สดๆหวานฉ่าจากไร่ นอกจากนัน้ ท่านยังสามารถซื ้อกลับมาฝาก
คนที่ท่านรักที่เมืองไทยได้ ด้วย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงามและส่งให้ ท่านวันสุดท้ าย จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่สวนสนุก
EVERLAND ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็ นสวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ ที่สดุ ของประเทศ โดยมีบริ ษัท ซัมซุงเป็ น
เจ้ าของ ตังอยู
้ ท่ า่ มกลางหุบเขา ท่านจะได้ นงั่ กระเช้ าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ ที่นี่ทา่ นจะพบเจ้ าป่ า
สิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่ องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบัด รถไฟเหาะรางไม้ ซึ่งเป็ น
ไฮไลค์ของสวนสนุปแห่งนี ้ และชมสวนดอกไม้ ซึ่งกาลังบานสะพรั่งอวดสีสนั เต็ม
สวน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ) ด้ วยบัตรเข้ าชมแบบไม่จากัดจานวนรอบ และ
ในสวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ทา่ นจะได้ พบกับ LINE FRIEND STORE ซึง่ ภายในจะ
เป็ นสินค้ าที่ออกแบบตามตัวสติ๊กเกอร์ ใน แอพพลิเคชัน่ ไลน์ ไม่ว่าจะเป็ น ตุ๊กตา
ซองใส่พาสปอร์ ต ร่ม สมุดโน้ ต แก้ วน ้า สร้ อยคอ และอื่นๆอีกมากมาย ให้ ทา่ นได้
เลื อ กซื อ้ สิ น ค้ า และบริ เวณหน้ าร้ านก็ ต กแต่ ง สวยงาม มี ห มี BROWN และ
กระต่าย CONY อยูบ่ ริ เวณหน้ าตึกให้ ได้ ถ่ายรูปเล่นอีกด้ วย
บริการอาหารเมนู หมูย่างเกาหลี (PORK CALBI)
นาท่านเดินทางสู่ โรงเรี ยนสอนทาคิมบับ เพื่อให้ ทา่ นเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมการทากิมจิ
และสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทากิมจิ และให้ ท่านได้ ทดลองสวมใส่ ชุดฮันบก
เป็ นชุดประจาชาติของเกาหลี พร้ อมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก จากนันน
้ าท่านอิสระชม
TRICK EYE MUSEUMผลงานการสร้ างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสาม
มิ ติ โดยท่ านจะได้ สนุก สนานกับ การถ่ า ยรู ป แอ็ ค ชั่น ท่ าต่ างๆที่ เกิ ด จากความคิ ด
สร้ างสรรค์และจินตนาการของการสร้ างภาพโดยใช้ เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ และการซ้ อนภาพ
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โดยกระตุ้นความเคลือ่ นไหวของภาพให้ มีมิติเหมือนจริ งโดยให้ ผ้ ชู มเข้ าไปมีสว่ นร่วมถ่ายภาพเมื่อผ่านเข้ าไปในภาพนันๆภาพทุ
้
ก
ภาพจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริ งในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริ งมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหน
ภาพวาดและของจริ ง จากนันให้
้ ท่านชมและเลือกซื ้อเครื่ องสาอางและเวชสาอางแบรนด์ชนน
ั ้ าของเกาหลี ที่ COSMETIC ยี่ห้อ
คุณภาพที่ผ้ หู ญิงชาวเกาหลีทงสาวทั
ั้
งไม่
้ สาวแล้ วให้ ความสาคัญกับเรื่ องผิวหน้ าค่อนข้ างมากโดยเฉพาะในกลุม่ บารุ งผิวพื ้นฐาน
Skin Care และเครื่ องสาอางผสมสมุนไพร
บริการอาหารกลางวันด้ วย เมนูไก่ ผดั รวมกับวุ้นเส้ น (Jimdak)
โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในโซล
ผ่ านชมบลูเฮ้ าส์ – พระราชวังเคียงบ็อคคุง – ศูนย์ โสมรัฐบาล – DUTY FREE - ตลาดเมียงดง
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางไปย่านที่เป็ นพื ้นที่ที่มีฮวงจุ้ยดีที่สดุ ของเกาหลีใต้ ผ่านชม บลูเฮ้ าส์ บ้ านพักประธานาธิบดีเกาหลีใต้
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเคียงบ๊ กคุง ซึง่ เป็ น 1 ใน 5 พระราชวังหลวง
เก่า แก่ ก ว่า 600 ปี ที่ ได้ รับ การบูรณะซ่อ มแซมเพื่ อ ความสมบูรณ์ แ ละสวยงาม
เหมาะแก่การเยี่ยมชมชมความยิ่งใหญ่ของที่ว่าราชการกษัตริ ย์ในสมัยอาณาโซ
ซอนที่ตาหนักทองและความสวยงามของพลับพรากลางน ้าที่ใช้ สาหรับรับรองแขก
บ้ านแขกเมืองของประเทศตาหนักที่บรรทมของกษัตริ ย์และราชินี จากนันน
้ าท่าน
รู้ จักและเข้ าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรื อราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูกนามาใช้
เพื่อสุขภาพเป็ นเวลานานากว่า 2,000ปี ในตารายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็ นสมุนไพรที่ช่วยเสริ มความแข็งแรงให้ แก่ระบบ
ย่อยอาหารและปอดช่วยทาให้ จิตใจสงบและเพิ่มพละกาลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบารุงหัวใจป้องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือดเสริ มประสิทธิภาพทางเพศลดและป้องกันมะเร็ งและเร็ วๆนี ้โสมเกาหลีอาจจะได้ จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การ
ยูเนสโกทุกวันนี ้ผลิตภัณฑ์โสมเป็ นสิง่ ที่ขาดไม่ได้ สาหรับผู้ที่คานึงถึงสุขภาพในปั จจุบนั
บริการอาหารกลางวันด้ วยเมนูไก่ ต๋ นุ โสม (SAMGYETANG)
หลังจากรับประทานอาหารให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ ณ ห้ างปลอดภาษี ที่DUTY FREEท่านได้ เลือกซื ้อสินค้ าแบรนด์
เนมนาเข้ าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิดรวมทังสิ
้ นค้ าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ้ง
ตลาดดังที่สุด ของเกาหลี ต ลาดเมี ยงดง หรื อสยามสแควร์ เกาหลี หากท่านต้ องการ
ทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็ นอย่างไรก้ าวล ้านาสมัยเพียงใดท่านจะต้ องมาที่เมียงดง
แห่งนี ้พบกับสินค้ าวัยรุ่ นอาทิเสื ้อผ้ าบุรุษ -สตรี เครื่ องสาอางดังๆอาทิ ETUDE HOUSE,
SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรื อ อี ก มายให้
ท่านได้ เลือกซื ้อซึง่ ราคาถูกกว่าที่เมืองไทย2-3 เท่า
บริการอาหารเย็นด้ วยโอซัมพลุโกกิ
โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในโซล
ศูนย์ สมุนไพร – นา้ มันสนเข็มแดง – N SEOUL TOWER - ซุปเปอร์ มาเก็ต–สนามบินอินชอน-กรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์ สมุนไพร เป็ นสมุนไพร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
นามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถกู ทาลายจา
การดื่มแอลกอฮอล์ นาท่านเดินทางไปดูสขุ ภาพต่อกับนา้ มันสนเข็มแดง ผลิตภัณฑ์ที่
สกัดจากน ้ามันสนที่มีสรรคุณช่วยบารุงร่างกายลดไขมันช่วยควบคุมอาหารและรักษา
สมดุลในร่างกาย จากนันน
้ าท่านขึ ้น หอคอยโซลทาวเวอร์ ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียง

กลางวัน

16.25 น.
20.45 น.

ลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล1 ใน17 หอคอยเมืองที่สงู ที่สดุ ในโลก ใจกลางเมืองหลวงชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมือง
แบบรอบทิศ360 องศาและท่านสามารถคล้ องกุญแจคูร่ ักตามความเชื่อได้ (อิสระไม่รวมลิฟท์)
บริการอาหารกลางวันด้ วย เมนูไก่ ผดั รวมกับวุ้นเส้ น (Jimdak)
จากนันน
้ าท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื ้อของฝากที่ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต สาหร่าย ขนมต่าง ๆ
ช็อกโกแล็ตหินซีเรี ยลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม
โคลนพอกหน้ าโสม ครี มล้ างหน้ าโสม เครื่ องสาอางโสม เป็ นต้ น และยังมีหมอนสุขภาพ กิม
จิ เปเปโร (ป๊ อกกี ้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)นมกล้ วย
นาท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ709
ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***หมายเหตุ***
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทั้งนีข้ นึ้ อยู่ตามความเหมาะสม
**กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั **
**พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง**

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง
มกราคม 2561
3-7
4-8
11-15
12-16
17-21
18-22
19-23
24-28
25-29

ผู้ใหญ่
ห้ องละ 2-3 ท่ าน
20,900
20,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

***ค่ าบริการข้ างต้ น ยังไม่ รวมค่ าธรรมเนียม ค่ าทิป คนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น***
**ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่ าธรรมเนียมค่ าทิปท่ านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่ าน (1,100 บาท)
หมายเหตุ
1. รับเฉพาะผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ ที่จ่ายให้ กบั ผู้จดั เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผู้จดั ได้ ชาระให้ กบั สายกา รบิน
และสถานที่ตา่ งๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนันหากท่
้
านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรื อ
ได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสด

ส่ว นใดๆ รวมทัง้ ค่า ตั๋วเครื่ อ งบิ น ให้ แ ก่ ท่าน***และทางบริ ษั ท ขอสงวนสิท ธิ์ ราคานี เ้ ฉพาะนัก ท่ องเที่ ย วชาวไทยเท่ านัน้ ถ้ า หากเป็ น
ชาวต่ า งชาติ จะต้ อ งเพิ่ ม จากราคาค่ า ทัว ร์ ป กติ อี ก 100USD** **กรณี ตัด กรุ๊ ปเหมาที่ เป็ น เด็ ก นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา ธุ ร กิ จ ขายตรง
เครื่ องสาอางค์ หมอ พยาบาล หรื อชาวต่างชาติ จะต้ องสอบถามราคาใหม่ทกุ ครัง้ **
2. หากมีเพื่อนหรื อญาติของท่านต้ องการร่ วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรื อปั ญหาต่างๆ ตลอดจนข้ อแนะนา
กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบหากท่านมีความจาเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนาไปยังประเทศนันๆ
้ หรื อนากลับประเทศไทย
ควรตรวจสิง่ ของนันว่
้ าต้ องไม่เป็ นสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ ของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขันประหารชี
้
วิตเจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝาก
กระเป๋ าหรื อสิง่ ของใดใด
3. โรงแรมที่พกั ที่ประเทศเกาหลีใต้ อาจะมีการสลับปรับเปลีย่ นขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึงถึงผลประโยชน์ลกู ค้ าเป็ นหลัก
4. ประเทศเกาหลีใต้ จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ ายช่างภาพจะนาภาพถ่ายมา
จาหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื ้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื ้อ เพราะทางบริ ษัททัวร์ ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ ซื อ้ แต่
อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ า
5. ทัวร์ ครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านัน้ ถ้ าลุกค้ าต้ องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ โดยไม่ลงร้ านช้ อปปิ ้ง เช่น
น ้ามันสน / ร้ านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริ ษัทจะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน
ราคาทัวร์ รวม
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้ นทางที่ระบุในรายการชันทั
้ ศนาจรไป-กลับพร้ อมคณะกรณีอยูต่ อ่ ต้ องเสียค่าเปลีย่ นแปลงตัว๋
• ค่าอาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆตามรายการ
• ค่าที่พกั ตามระบุในรายการพักห้ องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรื อเทียบเท่า
• ค่ารถรับ-ส่งและนาเที่ยวตามรายการ
• ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ20 กก.
• ค่าหัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู านาญเส้ นทางนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ ไม่รวม
• ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิคา่ ทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหารและเครื่ องดืม่ ที่สงั่ เพิม่
• นอกเหนือรายการ(หากท่านต้ องการสัง่ เพิม่ กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
• ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ30USD หรื อ 30,000 วอน
• ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม7% และภาษี หกั ณที่จ่าย3%
• ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ20 กก.)
• ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าวกรุณาเตรี ยมเอกสารคือ
1) พาสปอร์ ต
2) ใบประจาตัวคนต่างด้ าว
3) ใบสาคัญถิ่นที่อยู่
4) สาเนาทะเบียนบ้ าน(ถ้ ามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี)
6) รูปถ่ายสี2 นิ ้ว 2 รูปแล้ วทางบริ ษัทฯจะเป็ นผู้ดาเนินการยื่นวีซา่ ให้ ทา่ นโดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก
7) สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าวเจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทาเรื่ องแจ้ งเข้ า -ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่

เงื่อนไขการจอง
• การชาระเงินหากชาระมัดจาครัง้ แรก10,000บาท
• ค่าทัวร์ สว่ นทีเ่ หลือต้ องชาระก่อนเดินทางอย่างน้ อย 35 วัน

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าทีจ่ ะติดต่อกลับ
เพือ่ แจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
ชือ่ บัญชี
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บริษทั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

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

การยกเลิก
• ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจาทุกกรณี
• กรณีที่ทา่ นมีการเปลีย่ นแปลงใดๆต้ องแจ้ งให้ ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้ า30วันและถ้ ามีคา่ ใช้ จ่ายเกิดขึ ้นอาทิคา่ เปลีย่ นชื่อทางบริ ษัทฯจะ
เก็บค่าใช้ จา่ ยเพิม่ ตามจานวนเงินที่เกิดขึ ้นจริ ง
• ระหว่างการเดินทางถ้ าท่านไม่ได้ ทอ่ งเที่ยวพร้ อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้ องเงินหรื อบริ การบางส่วน
ที่ขาดไปได้
• ในกรณีผ้ เู ดินทางไม่ผา่ นการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้ า-ออกเมืองทังประเทศไทยและเกาหลี
้
อนั เนื่องมาจากการกระทาที่สอ่ ไปในทาง
ผิดกฎหมายการหลบหนีเข้ าออกเมืองเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ องหรื อการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืน
ค่าใช้ จา่ ยต่างๆไม่วา่ จะทังหมดหรื
้
อบางส่วน
• ถ้ าสถานที่ทอ่ งเทีย่ วปิ ดไม่สามารถเข้ าชมได้ ทางบริษัทฯจะจัดสถานท่องเที่ยวอื่นทดแทนให้ ตามความเหมาะสมโดยไม่มีคา่ ชดเชยใดๆจาก
ทางบริ ษัทฯ
• บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่องจากเหตุสดุ วิสยั เพื่อความเหมาะสมของหมูค่ ณะทังนี
้ ้จะถือเอา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
• หนังสือเดินทางต้ องมีอายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
• ในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการบริ ษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น
ความรับผิดชอบ
ทางบริ ษัทฯในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆพร้ อมทังโรงแรมและส
้
านักงานจัดนาเทีย่ วเพื่อให้ บริ การแก่นกั ทัศนาจรจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆต่อการได้ รับบาดเจ็บสูญหายเสียหายหรื อค่าใช้ จา่ ยต่างๆซึง่ อาจเกิดขึ ้นจากความล่าช้ าการยกเลิกเที่ยวบินอุบตั ิเหตุภยั ทาง
ธรรมชาติการนัดหยุดงานปั ญหาทางการเมือง
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ าที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อท่องเทีย่ วหรื อสารวจเส้ นทางเท่านันหากท่
้
านถูกเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง
ของทางประเทศไทยและเกาหลีใต้ ปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองถือเป็ นเหตุผลที่อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของทางบริ ษัททางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การที่จะคืนค่าใช้ จ่ายใดๆทังสิ
้ ้นแก่ทา่ น *

จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศเกาหลีให้ กับคนไทย ผู้ท่ ปี ระสงค์ จะพานักระยะสัน้ ในประเทศเกาหลีไม่ เกิน 90 วัน ไม่ ว่าจะ
ด้ วยวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้ องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื่อยืนยันการมี
คุณสมบัตกิ ารเข้ าประเทศเกาหลี* ดังต่ อไปนี ้
- พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทัวร์ จัดเตรียมให้
- สิ่งที่ยนื ยันว่ าท่ านสามารถรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่อาจเกิดขึน้ ในระหว่ างที่พานักในประเทศเกาหลีได้ (เช่ น เงินสด บัตรเครดิต
เป็ นต้ น)
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่ อในระหว่ างที่พานักในประเทศเกาหลี (เช่ น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)ทางทัวร์ จัดเตรียมให้
- กาหนดการเดินทางระหว่ างที่พานักในประเทศเกาหลีทางทัวร์ จัดเตรียมให้
ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA X
ในกรณีที่ลกู ค้ าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แล้ วไม่ผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ ทาให้ ลกู ค้ า
ต้ องถูกส่งตัวกลับเข้ าประเทศไทย จึงมีค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นในการเปลี่ยนตัว๋ ขากลับรวมถึงค่าบริ การอื่นๆที่เกิดขึ ้นด้ วย ฉะนัน้ ลูก ค้ าต้ องเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นที่ประเทศเกาหลีเรี ยกเก็บ ทางผู้จดั และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่ เกิดขึ ้นทุกกรณี ลูกค้ าอาจจะ
ต้ องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรี ยกเก็บ หรื อลูกค้ าต้ องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นงั่ ว่างหรื อตามวันเดินทางขอ งตัว๋
เครื่ องบิน ทังนี
้ ้แล้ วแต่ ทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศเกาหลีและสายการบินทางผู้จดั ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้

หมายเหตุ
จานวนผู้เดินทางขัน้ ต่าผู้ใหญ่ 20ท่ านขึน้ ไป
• เที่ยวบินราคาและรายการท่ องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
• หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือนและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยวเท่ านัน้
• ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่ าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อ
จลาจลหรือกรณีท่ ที ่ านถูกปฏิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองหรือเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทย
และต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
• ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบอาทิไม่ เที่ยวบางรายการ, ไม่ ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาขาดก่ อนออกเดินทางแล้ ว
• ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบัตเิ หตุท่ เี กิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่ องเที่ยวเอง
• ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษกรณีท่ ที ่ านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ เมื่อท่ านตกลงชาระ
เงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ แล้ ว
ทัง้ หมด

