(STICN003)
กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ (สำนักงำนใหญ่) 8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร 10230 โทร: 02 542 4040 แฟกซ์: 02 542 4292
Website: www.gustotour.com E-mail: gusto@gustotour.com
ID LINE : @gustotour
ใบอนุญำตเลขที่ 11/03295

ทัวร์เกาหลี HAPPY TOGETHER
XJ Surprise Snow in Korea 4D3N
on Feb’18

โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

กาหนดการเดินทาง : กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มต้น 15,900.(พักซูวอน 1 คืน / พักโซล 2 คืน)
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) <ขึ้นเครื่องดอนเมือง>
ขาไป
ขากลับ

XJ 708
XJ 709

ดอนเมือง (DMK) - อินชอน (ICN)
อินชอน (ICN) - ดอนเมือง(DMK)

08.05 - 15.20
16.25 - 20.45

*** ราคาดังกล่าว เป็นราคาโปรโมชัน่ ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ***

ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นทาง บริษัท ฯ เก็บมัดจาค่าทัวร์ ท่านล่ะ 10,000 บาท/ท่าน
** หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลา
ของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน
การยกเลิก เที่ ยวบิน มี การยุ บเที่ย วบิ นรวมกัน ตารางการการเดิ นทางมีก ารเปลี่ย นแปลง เนื่ องจากสายการบิ นพิ จารณา
สถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผ ลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น ) โปรด
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เข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี
ทัวร์ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน
แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์
ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่
เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม) **
*** หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้โดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ
วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ***

บินตรงจากกรุงเทพฯ - เกาหลี (ไป-กลับ) เครื่องบินใหญ่ลาใหม่ Airbus A330-300 (337ที่นั่ง)
เสริฟอาหารร้อน นาดื่ม ทังไปและกลับ ฟรี!!! นาหนักกระเป๋าสูงสุด 20 กิโล/ท่าน
รายการโปรแกรมทัวร์
วันแรก
05.00 น.

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) – ป้อมฮวาซองมรดกโลก – ที่พัก
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการ
บิน AIR ASIA X (XJ) กรุณาสังเกตป้ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER โดยมีเจ้าหน้าที่
อํานวยคอยความสะดวก ณ สําหรับเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบินและสัมภาระให้แก่ท่าน….
หมายเหตุ

เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ
ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครือ่ งออก 30 นาที

08.05 น.

เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 708 (บริการอาหารบนเครื่อง)

15.20 น.

ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
จากนั้นนําท่านถ่ายภาพยามเย็นของ ป้อมฮวาซอง ที่ประดับประดาด้วยแสง
ไฟที่ตั้งล้อมรอบบริเวณเมืองซูวอน ป้อมนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแห่งยุค
ของอาณาจักรโชซอน สร้างขึ้นด้วยหินและอิฐเผาใช้เวลาสร้างถึง 2 ปี ในปี
ค.ศ. 1794 นั่นคือช่วงการปกครองของกษัตริย์ซองโจ กษัตริย์องค์ที่ 22
แห่งราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระราชบิด าซึ่งถูกใส่ร้าย
จากราชสํานัก และ ถูกขังจนสิ้นพระชนม์ป้อมแห่งนี้มีระยะทางยาวประมาณ
5,500 เมตร ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง แต่บางส่วนถูกทําลายในสมัย
สงครามเกาหลี ปัจจุบัน ป้อมนี้ได้รับการสถาปนาจาก UNESCO ให้เป็น
มรดกโลก เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ 2540 และสถานที่แห่งนี้ยังได้ถูกใช้
เป็นฉากในการถ่ายทําละครสุดฮิต เรื่อง “ แดจังกึม ” และ THE KING
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AND THE CLOWN อีกด้วย ให้ท่านอิสระได้ชื่นชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของป้อม...
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู...ชาบูชาบู สุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี (1)

ที่พัก

โรงแรม JM HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า (พักซูวอน 1 คืน)

วันที่สอง

เช้า

สนุกสนานกับการเล่นสกี ณ สกีรีสอร์ท – ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่ – ย้อนวัยเด็กกับเครื่องเล่นนานา
ชนิด ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จากัด) – อิสระช้อปปิ้งตลาดชื่อดัง “เมียงดง ”
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (2)

จากนั้นนําท่านเข้าสู่ สกีรีสอร์ท Yangji Pine Resort Ski Valley หรือ Jisan Forest Ski Resort หรือ Oak
Valley Ski Resort หรือ Welli Hilli Ski Resort นําท่านไปสนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ประกอบ
ไปด้วยเนินสกีถึง 2 เนินด้วยกันแบ่งเป็นเนินสกีสําหรับผู้ฝึกหัดเล่น 1 เนิน, และเนินสําหรับผู้ที่เล่นชํานาญแล้ว
1 เนิน ( ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี , สกีลิฟท์ , สโนว์สเลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ
50,000 วอน กอนโดล่าประมาณ 15,000 วอน ) สําหรับท่านที่เล่นเก่งแล้วสามารถไถลจากบนยอดเขาลง
มาได้ (**กอนโดล่า หรือ เคเบิล ขึ้นอยู่กับสถานที่ว่ามีให้บริการหรือไม่ **) มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่น
สกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มีอันตราย เตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด
เสื้อแจ๊คเก็ตกันนํ้า หรือผ้าร่ ม และกางเกงรัดรูป ขอคําแนะนําและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนาม
จริง เพื่อ ความปลอดภั ยของท่ านเองเป็นสํ าคั ญ จากนั้น นํา ท่า นสู่ ไร่ สตอเบอรี่ นั กท่ องเที่ย วมั กเรีย กว่ า
สตอเบอเร้อ เพราะผลสตอเบอรี่ลูกโตมากๆบางลูกโตเท่าลูกละมุดบ้านเราเลยค่ะ ให้ท่านได้เห็นแปลงปลูกสต
อเบอรี่ ข องคนเกาหลี ที่ ปลู ก สตอเบอรี่แ บบไร้ส ารพิษ ปลูก ด้ ว ยวิธี ธ รรมชาติ และได้ผ ลผลิ ตที่ อ ร่ อย และ
ปราศจากสารพิษ ท่ านสามารถเด็ดสตอเบอรี่สดๆจากต้น และให้ท่านได้อิส ระชิมสตรอเบอร์รี่ลูกโตๆ และ
รสชาติที่หอม หวาน กรอบตามอัธยาศัย
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เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู...หมูย่างสไตล์เกาหลี PORK GALBI) (3)
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่
ใ ห ญ่ ที่ สุ ด ข อ ง
ป ร ะ เ ท ศ ตั้ ง อ ยู่
ท่ า ม ก ล า ง หุ บ เ ข า
ท่า นจะได้ นั่ ง กระเช้ า
ลิ ฟ ท์ ใ ห้ ท่ า น ไ ด้
สนุก สนานกับ เครื่อ ง
เล่ น นานาชนิ ด อาทิ
เฮอลิเคน ทีเอ็กซ์เพลส ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง
และในสวนสนุกแห่งนี้ท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของสวนสัตว์ป่า ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์แฝดคู่แรกของ
โลก (ลูกของพ่อสิงโตและแม่เสือ) เสือขาว สิงโตเจ้าป่า หมีแสนรู้ และสัตว์นานาชนิดๆ และในโซนสวนดอกไม้
ท่านจะได้พบกับดอกไม้ซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็ม สวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคมเมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือน
กันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่,เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายนเป็นสวนดอกเบญจมาศ)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนู...โอซัมบลูโกกิ ปลาหมึกผัดซอสคลุกคลิก) (4)
จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งตลาดดัง ที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี ที่เมียงดงแห่งนี้พบ
กับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้า แฟชั่น รองเท้า หมวก เครื่องประดับ และ ร้านเครื่องสําอางดังๆ อาทิ ETUDE
HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE ในตลาดแห่งนี้มีช้อป
รองเท้าดัง อาทิ ADIDAS , NEW BALANCE , NIKE , ABC MART

ที่พัก
วันที่สาม

โรงแรม BENIKEA SEOUL HOTEL/ INTER CITY HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า (พักโซล)
พระราชวังชางด๊อกกุง - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – โสมเกาหลี - ดิวตี้ฟรี –COSMETICS OUTLET
อิสระช้อปปิ้งฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) – ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM
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เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (5)
จากนั้ น นํ า ท่ า นชม พระราชวั ง ชางด๊ อ กกุ ง
(Changdeokgung) เป็นพระราชวังที่สวยงามและ
ทรงคุณค่าที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลี ที่เคยมี
การปกครองด้วยระบบกษัตริย์ จนได้รับการขึ้น
ทะเบี ย นให้ เ ป็ น หนึ่ ง ในมรดกโลก ทางด้ า น
วัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกการ นําท่านรู้จัก
และเข้าใจ “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู” ฮ๊อกเก็ตนี้ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทาน เพื่อช่วยดูแลตับ
ให้สะอาดแข็งแรงป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทําลายจากการดื่มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหาร
และ ยา จากนั้นนําท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร
และปอด ช่วยทําให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกัน
โรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอา จจะได้จด
ทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู...คัมจาทัง ซุปกระดูกหมู...เมนูยอดฮิตเกาหลี ) (6)

บ่าย

จากนั้นนําท่าน ช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) สินค้า
แบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสําอางค์
กระเป๋า , น้ําหอม เครื่องสํา อางแบรนด์ชั้นดัง ต่างๆ อาทิ
SULWHASOO , DKNY , SHISEIDO , DIOR และ
กระเป๋าแบรนด์ดังต่างๆ อาทิ MCM , LOUIS VUITTON,
CHANEL (อิสระตามอัทยาศัยให้ท่านเดินไปยัง คลอง
ชองเกชอน และ จัตุรัสกวางฮวามุน) คลองชองเกชอน
ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล บริเวณสองฝั่งคลองตลิ่งถูกตกแต่ง
ประดับประดาอย่างสวยงามผลัดน้ําเสียออกให้กลายเป็นน้ําใสจนมองเห็นพื้นด้านล่างมีการสร้างน้ําพุตลอดแนว
เขื่อนชะลอความเร็วน้ํา ลานกิจกรรมที่พักผ่อน และ มีน้ําตกเป็นแนวกั้น มีทางเดินเลียบคลองตลอด 2.9
กิโลเมตร และ สะพานกว่า 22 แห่ง และท่านสามารถเดินไป จัตุรัสกวางฮวามุน ท่านจะสามารถถ่ายรูปกับ
อนุเสาวรีย์พระเจ้าเซจงมหาราช เป็นกษัตริย์ผู้ประดิษฐ์ตัวอักษรเกาหลี “ ฮันกึล ” และ มีรูปปั้นของ นายพล
ยี่ซุนชิน (Yi Sun-Shin) ตั้งอยู่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญของถนนเส้นนี้และยังมีน้ําพุที่คอยเปิดให้ชมอยู่ตลอด
ในช่วงหน้าร้อนเด็กๆก็มักจะมาเล่นน้ําพุกันที่นี่เพื่อคลายร้อนแถมกลางคืนก็ยังเปิดไฟตรงน้ําพุเป็นแสงสีที่
สวยงามสวยงาม จากนั้นนําท่านสู่ COSMETIC OUTLET ช้อปปิ้งเครื่องสําอางยอดนิยม เช่น Snail Cream
(ครีมหอยทาก) , water drop (ครีมน้ําแตก) , Bubble Cleansing , CC ครีม , แป้งม้าโยก, เซรั่มโบท็อก
เกาหลี ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย จากนั้นนําท่านอิสระการ
เดินชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการ สร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้
สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ ภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ และอีก
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น้ําแข็งแกะสลัก ICE MUSEUM เป็นโซนน้ําแข็งแกะสลักรูปต่างๆ อุณหภูมิข้างในประมาณ - 4 องศา ให้
ท่านอิสระถ่ายรูปด้านในตามอัธยาศัยจากนั้นนําท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) แหล่งช้
อปปิ้งสินค้าแฟชั่นสําหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้กลับมหาวิทยาฮงอิก ภายในถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่น แผงลอย
หรือจะร้านรวมแฟชั่นและเครื่องสําอางค์สุดชิคอย่าง STYLE NANDA ฯลฯ อีกทั้งยังมีร้านอาหารและคาเฟ่
มากมาย......

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนู...จิมดัก ไก่ผัดวุ้นเส้นอร่อยน่าลอง) (7)

ที่พัก

โรงแรม BENIKEA SEOUL HOTEL/ INTER CITY HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สี่

น้ามันสนเข็มแดง – พลอยแอมมาทีส - ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (8)
จากนั้นพาท่านไปชม RED PINE หรือ น้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มี
สรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดระดับน้ําตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดช่วยล้าง
สารพิษหรือดีท็อกเลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ความดัน โลหิตสูง ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อเสื่อม...

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูข้าวยาบิบิมบับ + ซุปชาบู) (9)

บ่าย

จากนั้นนําท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและ
นําโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน
จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ จากนั้นนําท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของฝากที่ “ ร้านละลายเงินวอน”
สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ข้าวพองรสชาติต่างๆ ข้างพองธัญพืช เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีที่มีให้เลือกหลากหลาย
รสชาติ กิมจิ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลีชื่อดัง ฯลฯ ให้ท่านเลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจ
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ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทาการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ....
16.25 น.

เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ 709 (บริการอาหารบนเครื่อง)

20.40 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………

อัตราค่าบริการ :
เดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ 2018

ราคาทัวร์
ผู้ใหญ่

ราคา
เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

15,900
15,900
15,900
วันที่ 06 – 09 กุมภาพันธ์ 2018
15,900
15,900
15,900
วันที่ 07 – 10 กุมภาพันธ์ 2018
16,900
16,900
16,900
วันที่ 08 – 11 กุมภาพันธ์ 2018
15,900
15,900
15,900
วันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2018
16,900
16,900
16,900
วันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2018
15,900
15,900
15,900
วันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2018
16,900
16,900
16,900
วันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2018
15,900
15,900
15,900
วันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2018
15,900
15,900
15,900
วันที่ 27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2018
ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา 5,900 บาท
ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท

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

ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA X
ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แล้วไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
เกาหลีใต้ ทําให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่
เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ลูกค้าอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ หรือลูกค้าต้องรอกลับ
ประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน
ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศเกาหลีและสายการบินทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ในส่วนของเรื่องที่นั่งบนเครื่องบิน ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลือกที่นั่ง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบสุ่มของสายการบิน ลูกค้าไม่สามารถเลือกที่นั่งเองได้
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อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ (ตั๋วกรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. และนาขึ้นเครื่องได้ 7 กก.
มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ หรรษา 25)
อัตรานี้ไม่รวม
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ (40,000 วอน หรือ 1,300 บาท /คน/ทริป)
ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระเงิน
ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจํา 10,000 บาท สําหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน หรือ 48 ช.ม.
และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชําระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือ ชําระไม่ครบ หรือเช็ค
ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิก
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

2. ****ราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี ****
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี
การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight
จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
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หมายเหตุ
 การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 30 ท่านขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง
 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จัดได้ชําระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ
ชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการ
ปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน
เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน)
 หากมีเพื่อนหรือ ญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจน
ข้อ แนะนํ ากรุณ าติ ดต่ อเจ้า หน้ าที่ ที่รั บผิ ดชอบ หากท่า นมี ค วามจํา เป็ นต้ อ งรับ ฝากของจากผู้ อื่น เ พื่ อ ที่ จะนํา ไปยัง ประเทศ
นั้น ๆ หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี
โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชําระล่วงหน้าไปแล้วจํานวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการ
หักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์
และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชําระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชําระแบบ
ยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชําระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชําระเต็มมี
เงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่
จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ
 เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติด
ตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้น
ไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนําออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ
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จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนําเข้าผลิตภัณฑ์ที่
ทํามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมา
จากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็นผู้นาพาการเดินทางในครัง้ นี้”
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