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KOREA
April Snow & Cherry Blossom Festival
โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
5 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ ทัวร์เกาหลี April Snow & Cherry Blossom Festival
- ชมความงดงามดอกซากุระบาน ณ ถนนยออิโด ที่มีต้นซากุระกว่า 1,400
- สนุกสนานกับการแข่งเลื่อนหิมะ, ปาร์ตี้อาหารค่่าอย่างสนุกสนาน
- เต็มอิ่มกับสวนสนุก Lotte World สนุกสนานแบบเต็มอิ่มกับบัตรเล่นได้ไม่จ่ากัดรอบ
- สุดคุ้ม พักสกีรีสอร์ท 1 คืน !!!
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รายละเอียดการเดินทาง
วัน โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง เย็น



1

กรุงเทพฯ – สนามบินอินชอน – เข้าสู่ที่พัก

2

ยงเพียงสกีรีสอร์ท – ชมวิวยอดเขา Dragon Peak - แข่งขันเลื่อน
หิมะ – ปาร์ตี้อาหารค่ํา







3

กรุงโซล – โซลทาวเวอร์ - ศูนย์โสม - COSMETIC SHOP –ศูนย์
สมุนไพรเกาหลี - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง







4

น้ํามันสนเข็มแดง -พระราชวังชางด๊อกคุง -พลอยอเมทิส –
เทศกาลดอกซากุระถนนยออิโด - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลล์ - ซุปเปอร์
มาร์เก็ต – อินชอน







5

สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

โรงแรมที่พัก
INCHOEN CHARIS
HOTEL*3 หรือ
เทียบเท่า
YONGPYONG
RESORT
INTERCITY HOTEL
3* หรือเทียบเท่า

Day 1
กรุงเทพฯ – สนามบินอินชอน
13.00 น.

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai
Air Asia X) เช็คอินกรุ๊ปของสายการบินโดยมีเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวก

16.10 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai Air Asia
X) เที่ยวบินที่ XJ702 **ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องเนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่ง
ระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุ่มที่นั่งว่าง หากท่านมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ ง จะมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติม สามารถดูอัตราค่าบริการได้จากท้ายรายการนี้**

23.35 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีใต้เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2
ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมายกรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น ) นําท่านผ่านพิธก
ี าร
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก INCHOEN CHARIS HOTELระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
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Day 2

ยงเพียงสกีรีสอร์ท – ชมวิวยอดเขา Dragon Peak - แข่งขันเลื่อนหิมะ – ปาร์ตี้อาหารค่ํา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นท่านเดินทางสู่ ยงเพียงรีสอร์ท สถานที่จัดเทศกาล April Snow Festival เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นมาเพื่อให้
ทุกท่านได้สนุกสนานกับ กิจกรรมหลากหลายชนิ ดกับ หิ มะสุดท้ ายของปีที่ ยงเพียงรีส อร์ทเพี ยงแห่ง เดียวในเกาหลี
เท่านั้น รีสอร์ทแห่งนี้เป็นสถานเล่นสกีที่ดีที่สุดในเกาหลี และเป็นสถานที่จัดกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวในปี 2018 ให้ท่าน
ได้ เพลิด เพลิน ทิว ทั ศน์ สองฤดู คื อ ฤดูห นาว และฤดู ใบไม้ ผลิ นํ า ท่า น ขึ้น กอนโดล่ า ชมวิว ยอดเขา Dragon

Peak เพลิดเพลินกับ 40 นาที บนกระเช้าไฟฟ้า ที่ยาวทึ่สุดในเอเซีย 3.7 กม. ชมทิวทัศน์อันงดงามของ
ธรรมชาติ ของทะเลตะวันออก และ ภูเขา พั ลวาง ชมอาคารทรงสวิส บนยอดเขาพัล วางพร้อมภัตตาคาร
และร้านกาแฟ ให้ท่านได้อิสระเก็บภาพแห่งความประทับใจ

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ชาบู ชาบู”
นําท่ าน ลงทะเบี ยน “การแข่ งเลื่ อนหิ มะ”ผู้แข่ งขัน ลงทะเบี ยน และรับ ฟังกฏกติ การการแข่ งขัน แจกเสื้ อ

หมายเลข และตรวจลงเวลา ในการแข่งขันนี้ ผู้ร่วมแข่งขันจะสนุกสุดเหวี่ยงกับประสบการณ์บนเลื่อนหิมะ
พร้อมของรางวัลรับทันทีแก่ผู้โชคดีบนลานหิมะ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “แบบบุฟเฟต์”
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับอาหารค่ํา พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองเกาหลี จากนั้นชมพิธีมอบรางวัลแก่ผแ
ู้ ข่งขัน
เลื่อนหิมะ สําหรับ ผู้ชนะและรอง รวม 3 ท่านในแต่ละประเภทพร้อมเหรียญ และ ให้ท่านได้ร่วมสนุกกับเกมส์
แจกของรางวัลต่างๆอีกมากมาย
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก YONGPYONG RESORT

Day 3
กรุงโซล – โซลทาวเวอร์ - ศูนย์โสม - COSMETIC SHOP – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - DUTY FREE ตลาดเมียงดง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาพาท่านเดินทางกลับสู่กรุง โซล ท่านชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน
18 หอคอยเมื อ งที่ สู ง ที่ สุ ด ในโลกมี ค วามสู ง ถึ ง 480 เมตร เหนื อ
ระดับ น้ําทะเล ท่านสามารถชมทัศนี ยภาพของกรุงโซลจากยอดโซล
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ทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกล
ไปถึงแม่น้ําฮันกัง *** ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ***

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บูลโกกิ”
นําท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจร
ชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนําไปบํารุงร่างกาย
หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนําท่านชม COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสําอางค์ชื่อดังของ
เกาหลี มากมายหลายแบรนด์ ดั ง อาทิ เ ช่ น W.S.Nature,Rojukiss,

Misshaเป็ น ต้ น จากนั้ น นํ า ท่ า นชม ศู น ย์ ย า

สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้ อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของ
เกาหลี ที่นํามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุง
ร่างกาย จากนั้น นําท่ านช้อปปิ้งสิ นค้ าปลอดภาษี ที่ห้ าง DUTY FREE
จากนั้ นให้ ท่านช้อปปิ้งตามอัธ ยาศั ย ณ ตลาดเมียงดง แหล่ง รวมวัยรุ่ น
ย่านสยามสแควร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ งเป็นแหล่งรวมเครื่อ งสําอางค์ชื่อดั ง
อาทิ Etude, Skinfood, The Face Shop, Misshaเป็นต้น

เย็น

อิสระอาหารค่ํา1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย)
นําท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก INTER CITY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 4
น้ํา มัน สนเข็ มแดง -พระราชวั งชางด๊ อกคุง -พลอยอเมทิ ส – เทศกาลดอกซากุ ระถนนยออิโ ด - สวน
สนุกล๊อตเต้เวิลล์ - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ น้ํามันสนเข็มแดงเป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของน้ํามันสนเข็ม
แดงนั้ น มีป ระโยชน์ อ ย่า งมากมายทั้ ง ช่ว ยละลายคลอเรสเตอรอลและไขมั นที่ อุด ตั นในเส้ น เลื อ ดลดระดั บ
น้ําตาลในเลือดช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย จากนั้นนําท่านสู่ พระราชวังชางด๊อกคุง
เป็นพระราชวังหลวงวังที่สองที่สร้างต่อจากพระราชวังคยองบกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังที่มีความสําคัญอย่าง
มากต่อกษัตริย์หลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอนที่มีสภาพดีและสมบูรณ์ที่สุดใน 5 พระราชวังหลวงทั้งหมด จากนั้น

นําท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีม่วง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชื่อว่าถ้าได้
มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้ จะทําให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต นําท่านชม ถนนซากุระแห่งกรุงโซล หรือ
ถนนยออิ โ ด (Yeouido’s Streets) ที่ มี ต้น ซากุร ะกว่ า 1,400 ต้ นในบริเ วณนี้ เรีย งรายเป็น ทางยาวไปถึ ง 5.7
กิโลเมตร และจะเริ่มผลิดอกบานในช่วง สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายนของทุกปี ซึ่งจะออกดอกสะพรั่งเต็มต้นทุกปี
อิสระให้ท่านสั มผัสสีสั นแห่ง ดอกซากุระ พร้อมถ่ ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสุด โรแมนติค (เนื่องจากเทศกาลชม
ซากุร ะที่ ถนนยออิโ ด แต่ ละปีจ ะการกํ าหนดวั นเทศกาลขึ้น อยู่ กับ การพยากรณ์ ก ารบานของดอกซากุระซึ่ง อาจจะมี
กําหนดการคลาดเคลื่อนตามสภาวะอากาศในแต่ละปี ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ซัมเกทัง”

บ่าย

จากนั้นนําท่านสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ตั้งอยู่ ในเขตซัมซิล มีแหล่งดึงดูด
ใจนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมหรู ช็อปปิ้งมอลล์ข นาดใหญ่มีสินค้าหลาย
หลายชนิดให้เ ลือกสรรค์ คาสิโน โรงภาพยนตร์ Wedding Hall และที่สํา คัญคือสวนสนุ กในร่ม (Lotte World –
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Adventure) และสวนสนุกกลางแจ้งที่ตั้งอยู่ในทะเลสาบ (Magic Island) โดยสวนสนุกในร่มจะมีลานไอซ์สเก็ต เครื่อง
เล่นมากมาย จากนั้นนําท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย

ระหว่างทางนําท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น
กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาและของที่ระลึกต่างๆ

Day 5
อินชอน - กรุงเทพฯ
01.05 น.

นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai Air Asia X) เที่ยวบินที่ XJ703

04.55 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*********************************************

April Snow & Cherry Blossom Festival
5 วัน 3 คืน By XJ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียงพัก

เด็กไม่มีเตียงพัก

พักเดี่ยว

ห้องละ 2 ท่าน

กับผู้ใหญ่ 1 ท่าน กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เพิ่ม

11-15 เมษายน 2561 (วันหยุดวันสงกรานต์)

25,999.-

25,999.-

25,999.-

9,900.-

12-16 เมษายน 2561 (วันหยุดวันสงกรานต์)

27,999.-

27,999.-

27,999.-

9,900.-

13-17 เมษายน 2561 (วันหยุดวันสงกรานต์)

25,999.-

25,999.-

25,999.-

9,900.-

14-18 เมษายน 2561 (วันหยุดวันสงกรานต์)

25,999.-

25,999.-

25,999.-

9,900.-

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 5,000 บาท/ท่าน ***
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***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์
ท่านละ 35,000 วอน /ทริป/ต่อท่าน***(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง)
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขน
ึ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ
จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ**

**ลูกค้าที่บน
ิ กับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มีเงื่อนไขเพิ่มตามรายละเอียดด้านล่าง **
1.หากลูกค้าท่านใดประสงค์จะซื้อQuiet Zoneหรือที่นั่งLong Leg มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้
2013, AAX A330 CABIN ARRANGEMANT

Quiet Zone Lagroom Seat1,600/เที่ยว(แถวที7่ )
Quiet Zone Seat
509/เที่ยว
Lagroom Seat
1,500/เที่ยว(แถวที่ 15,16,17)
Lagroom Seat
1,400/เที่ยว(แถวที่34,35)
*** Legroom Seat (บริเวณ EXIT SEAT)ไม่อนุญาตให้เด็กอายุกว่า 15 ปี,
ผู้ใหญ่อายุเกิน 60 ปี, สตรีมีครรภ์, ผู้พิการนัง
่

Baby Bassinet
1,400/เที่ยว(ตะกร้าเด็ก)
(จองคุ่ Legroom Seat)

2.ทางแอร์เอเชียมีน้ําหนักกระเป๋าให้ท่านละ20 กก. ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง ท่านใดประสงค์จะซื้อน้ําหนักเพิ่มกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ วัน
จองทัวร์...อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอียดด้านล่าง..
3.ส่วนลูกค้าที่จะซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการกีฬา อาทิเช่น ไม้กอล์ฟ ต้องซื้อค่า สัมภาระเป็นค่าอุปกรณ์กฬ
ี าเพิ่มเติมแยกจากค่าสัม ภาระ ตาม
รายละเอียดด้านล่าง
น้ําหนักขาไป /กลับ (ราคาต่อเที่ยว)

อัตราของเกาหลี

5Kg.

350.-

ราคา [จ่ายเพิ่ม] บาท
10 Kg.

20 Kg.

550.-

1,490.-

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซือ
้ น้ําหนักเพิม
่ หลังจากทําการจองแล้ว **
ถ้าลูกค้ามีนา้ํ หนักเกินกําหนดต้องจ่ายค่าสัมภาระเพิ่มหน้าเคาน์เตอร์ตามอัตราที่สายการบินกําหนด...
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1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออก
หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญ าตให้เ ข้าเมือ งรวมทั้ง ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนั งสือเดิน ทางราชการ (เล่มสี น้ําเงิน )
เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดิ นทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 5-7
วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีโดยผิดกฎหมาย
และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น
ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.

ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามันไว้เรียบร้อยแล้ว

2.

ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน

3.

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

4.

หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง

5.

ประกันอุบัตเิ หตุวงเงินท่านละ200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

6.

สัมภาระน้ําหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
-เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
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1.

ค่าทําหนังสือเดินทางไทย

2.

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 %

3.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

4.

ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม

5.

วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีทผ
ี่ ู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทําวีซ่าเข้าประเสาธารณรัฐเกาหลี
ใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า -ออก หรือ ReEntry ด้วยตนเองเท่านัน
้ ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

6.

ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 35,000 วอน ต่อท่านต่อทริป

หมายเหตุ
การสํารองที่นั่ง
1.

กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง

2.

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15วัน

3.

เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1.

สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

2.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด

3.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน

4.

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

5.

ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
รับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสีย ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืน
ได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

6.

ยกเว้นกรุ๊ป ที่เดินทางช่วงวันหยุ ดหรือเทศกาล ที่ต้อ งการันตีมั ดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจํ าที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่า น
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืน เงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่
มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

7.

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สํ า คั ญ !! บริ ษั ท ทํ า ธุ ร กิ จ เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเท่ า นั้ น ไม่ ส นั บ สนุ น ให้ ลู ก ค้ า เดิ น ทางเข้ า ประเทศเกาหลี ใ ต้ โ ดยผิ ด
กฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้า ที่
เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ใดๆได้ทั้งสิ้น**

8.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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9.

สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

เงื่อนไขการเดินทาง
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่าน
ได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พัก
ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง

11.

บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้นบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดิน ทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลี
เท่านั้น

12.

เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13.

เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับ ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

14.

โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พัก
ทางบริ ษั ทฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการจั ด หาโรงแรมโดยอ้ า งอิง ตามการจั ด ระดั บดาวของประเทศเกาหลี ต ามที่ ระบุ ในรายการ
ท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความ
ประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่าง
กั น อาจจะทํ า ให้ ท่ า นไม่ ไ ด้ ห้ อ งพั ก ติ ด กั น และไ ม่ ส ามารถเสริ ม เตี ย งได้ ต ามที่ ต้ อ งก ารโรงแรมหลายแ ห่ ง จะไม่มี
เครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําเครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
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กระเป๋ า สั ม ภาระต่ า งๆถื อ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นตั ว ของท่ า น ทางบริ ษั ท จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความเสี ย หายสู ญ หายล่ า ช้ า หรื อ
อุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น

16.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้ งสิ้นและถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์
เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน้ํามันสน, ศูนย์เครื่องสําอาง และร้านพลอยอะเมทิส
ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 USD ต่อท่าน

17.

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการ
ตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้ง หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ
4,000 บาท

18.

ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่ างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดท้ายของการ
เดินทางช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับให้ซื้อแต่อย่างใดแต่ เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ผุ้เดินทางได้
รับทราบ

19.

ในกรณีที่ ลูกค้ าต้อ งออกตั๋ว โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ข องบริษัท ฯก่อ นทุก ครั้ง มิเช่ นนั้น ทาง
บริษัทฯจะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และ
สถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัตเิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ ,
โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจาก
กงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้อง
แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวทัง้ ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงื่อนไขทีบ
่ ริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่
ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอม
แปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว
บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม
้ ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1. หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางาน
ภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ
2. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300เหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบต
ั รเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card,
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American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนําติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่
ทราบว่าท่านคือนักท่องเทีย
่ ว
3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูป
้ กครอง เช่น บิดา มารดา ป้า
น้า อา ที่มน
ี ามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนําติดตัวไปด้วย
5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ

************* HAVE A NICE TRIP ****************
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