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กําหนดการเดิ นทาง
ธันวาคม 2560
วันแรก
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – เกาหลีใต้(สนามบิ นอิ นชอน)
22.30 น.
คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์ เตอร์ 4 สายการบิน AIR
ASIA X เจ้าหน้ าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่ อนขึ้นเครื่อง (หัวหน้ า
ทัวร์แนะนํ าการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA Xใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ทีน่ งั ่
จัดที่นัง่ แบบ 3-3-3 (นํ้ าหนักกระเป๋ า 20 กก./ท่าน ทัง้ ขาไปและขากลับหากต้องการซื้อนํ้ าหนักเพิม่
ต้องเสียค่าใช้จา่ ย)
**หมายเหตุ** เคาน์ เตอร์เช็คอิ นจะปิ ดบริ การก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้ อย 60 นาที และ
ผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
วันที่สอง
02.20 น.
09.40 น.

กลางวัน

บ่าย

สนามบินอิ นชอน(ประเทศเกาหลีใต้) – ตามรอยซีรี่ย์ WINTER LOVE SONG เกาะนามิ – SKI
บินลัดฟ้ าสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ด้วยเทีย่ วบิน XJ700
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ชัวโมง)
่
หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย ขอต้อนรับทุกท่านสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชนํ าท่าน
ข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติทย่ี าวกว่า 4.42
กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร จากนัน้ นํ าท่าน CHECK IN เก๋ ๆ ตามรอยซีรยี ์ท่ี เกาะนามิ เป็ น
แหล่งท่องเทีย่ วที่มชี ่อื เสียงของเกาหลีใต้ เป็ นเกาะตัง้ อยู่กลางแม่น้ํ าฮัน เกาะนามิ โด่งดังเนื่องจากใช้
เป็ นสถานทีถ่ ่ายทําซีรยี ์ เพลงรักในสายลมหนาว บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรืน่ เต็มไปด้วยต้นสน ต้น
เกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ ล และต้นไม้ดอกอื่นๆ ทีพ่ ลัดกันออกดอกเปลีย่ นสีให้ชมกันทุก
ฤดูกาล อิสระให้ทุกท่านโพส ท่าสวยๆถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเกาะแห่งนี้ได้อกี ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนู ชาบู ชาบู หม้อไฟสไตล์เกาหลี จะใช้เนื้อหมูหนชิ
ั ่ น้
บางๆ ใส่ผกั สารพัดชนิด ไม่ว่าจะเป็ นเห็ดเข็มทอง เห็ดฟาง เห็ดหอม ถัวงอก
่
กระหลํ่าปลี ผักกาดขาว
ใส่รวมลงไปในหม้อไฟ แล้วเติมด้วยนํ้าซุปรสเด็ดๆต้มจนกว่าจะเดือด ก่อนจะเริม่ รับประทาน พอสุกก็
ตักมาทานกับข้าวสวย กิมจิ และนํ้าจิม้ สุก้รี สเด็ด
จากนัน้ นํ าทุ ก ท่ านได้ส นุ ก กับการเล่ นสกีบ นลานสกีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้ว ยเนิ น สกีถึง 2 เนิ น
ด้วยกันแบ่งเป็ นเนินสกีสําหรับผูฝ้ ึ กหัดเล่น 1 เนิน, และเนินสําหรับผูท้ เ่ี ล่นชํานาญแล้ว1 เนิน (ราคา
ทัวร์ยงั ไม่รวมค่าอุปกรณ์ การเล่นสกี, สกีลฟิ ท์, สโนว์สเลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน
กอนโดล่าประมาณ 15,000 วอน สําหรับท่านที่เล่นเก่งแล้วสามารถไถลจากบนยอดเขาลงมาได้ **
กอนโดล่า หรือ เคเบิล ขึน้ อยู่กบั สถานทีว่ ่ามีให้บริการหรือไม่**) ให้เวลาทุกท่านได้สนุ กกับการเล่นสกี
อย่างเต็มที่ ซึง่ ปลอดภัยไม่มอี นั ตราย เตรียมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกีผา้ พันคอแว่นกันแดด
เสือ้ แจ๊คเก็ตกันนํ้ า หรือผ้าร่มและกางเกงรัดรูปขอคําแนะนํ าและฝึ กวิธกี ารเล่นจากไกด์ทอ้ งถิน่ ก่อนลง
สนามจริงเพื่อความปลอดภัยของท่ านเองเป็ นสําคัญ **หมายเหตุ .... ปริมาณของหิมะและการเปิ ด
ให้บริการของลานสกีขน้ึ อยู่กบั ความเอื้ออํานวยของอากาศหากไม่มหี มิ ะเพียงพอลานสกีอาจจะปิ ด
ให้ บ ริก ารในกรณี ท่ีล านสกีไ ม่ ส ามารถเปิ ด บริก าร ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิใ์ นการเปลี่ย นแปลง
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โปรแกรม ปรับ เปลี่ ย นเป็ น ONE MOUNT (SNOW PARK)***(ไม่ ร วมค่ า เข้ า SNOW PARK
ประมาณ 15,000 วอน หรือ หากท่ านใดไม่ ส นใจ สามารถเดิน ช้อ ปปิ้ ง ตามอัธ ยาศัย มีท ัง้ H&M ,
ADIDAS และมีอกี หลากหลายแบรนด์ชนั ้ นํา)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2) เมนู ทัคคาลบี้ หรือไก่บาร์บคี วิ ผัดซอสเกาหลีแห่งเมืองชุนชอน
อร่อยลํ้าจนต้องลอง
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว ในซูวอน
ชิ มสตอร์เบอร์รี่ ลูก ใหญ่ ๆ ลูก โตๆ – เรี ย นทําคิ ม บับ (ข้ าวห่ อ สาหร่าย) + ใส่ ชุ ด ประจําชาต
เกาหลี (ฮันบก) สนุกสนานที่ EVERLAND (รวมค่าเข้า สามารถเล่นเครื่องเล่นไม่จาํ กัดจํานวน
รอบ) – LINE FRIEND STORE – ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์เครื่องสําอาง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) นํ าท่านสัมผัส สตอร์เบอร์รี่สดๆจากไร่ ทัง้ รสชาติ.....
ทัง้ ขนาด........ทีเ่ ห็นแล้วต้องร้อง !!!! โอ้โหววววววว ทุกๆท่านจะได้ชมิ สอตร์เบอร์รส่ี ดๆหวานๆฉํ่าๆ จาก
ไร่ พิเศษ!!! สําหรับท่านใดทีช่ มิ แล้วติดใจ อยากซือ้ กลับไปฝากคนทีร่ กั สามารถสังซื
่ อ้ จากไร่ โดยจะมีการ
แพ็คใส่กล่องสวยงามและส่งให้ทุกท่านในวันสุดท้าย จากนัน้ นํ าท่ านเดินทางชม พิ พิ ธภัณ ฑ์ส าหร่าย
ท่านจะได้เรียนรู้ และได้ล้มิ รอง รสชาติสาหร่ายของชาวเกาหลีแบบดัง้ เดิม ส่ วนถ้าหากท่ านใดสนใจ
สามารถเลือกซือ้ กลับไปเป็ นของฝากได้อกี ด้วย จากนัน้ ให้ท่านได้ทดลองสวมใส่ ชุดฮันบก ชุดประจํา
ชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ สุดพิเศษ...ให้ท่านได้เรียนรูถ้ งึ ขัน้ ตอนการทํา คิ มบับ หรือ
ข้าวห่อสาหร่าย ทีช่ าวเกาหลีนิยมทานกันค่อนข้างมาก
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (4) เมนู คาลบี้ เป็ นอาหารพื้นเมืองของชาวเกาหลีเป็ นอาหารสไตล์
ปิ้ งย่าง โดยจะนํ าเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็ นไก่ หมูสไลด์ มาปิ้ งบนเตาถ่ านที่เลื่องชื่อและรูจ้ กั กันดีทวโลก
ั่
รสชาติไม่ตอ้ งพูดถึง อร่อยเวอร์วงั เลยทีเดียว
หลังจากที่ทุกท่านกินหมูย่างกันอย่างอิม่ หนํ าสําราญแล้ว นํ าทุกท่านไปสนุ กสนานกันต่อที่สวนสนุ ก
EVERLAND ซึง่ ถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุ กกลางแจ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศ
เกาหลีใต้ ตัง้ อยูท่ ่ามกลางหุบเขา ภายในสวนสนุ กแห่งนี้จะมีโซนแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็ นโซน
ซาฟารี โซนนี้เอาใจเด็กๆไปเลย เพราะจะพบเจ้าป่ าสิงโต และเสือ โซนสวนสนุ ก โซนนี้เหมาะสําหรับ
ผูท้ ช่ี อบหวาดเสียว เพราะมีเครื่องเล่นทีท่ า้ ทายทีม่ คี วามหวาดเสียวไว้ให้ลองเล่นมากมาย ทีจ่ ะแนะนํา
จะเป็ นรถไฟเหาะรางไม้ ที่ความเสียวติดอันดับโลก ให้ทุกท่านได้ลองเล่นและลองสัมผัสบรรยากาศ
ของความเสียว สําหรับท่านใดเป็ นสายแอ๊บแบ๊ว น่ ารักๆ ภายในสวนสนุ ก EVERLAND จะมี SHOP
ของ LINE FRIEND STROE ซึ่งภายในจะเป็ นสินค้าที่ออกแบบตามตัวสติ๊กเกอร์ใน แอพพลิเคชัน่
ไลน์ ไม่ว่าจะเป็ น ตุ๊กตา ซองใส่พาสปอร์ต ร่ม สมุดโน้ ต แก้วนํ้ า สร้อยคอ และอื่นๆอีกมากมาย ให้
ท่านได้เลือกซือ้ นําท่านเข้าชม ศูนย์โสม ซึง่ รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมทีม่ อี ายุ 6 ปี ซง่ึ ถือ
ว่า เป็ นโสมที่มคี ุณภาพดีท่สี ุด ชมวงจรชีวติ ของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มคี ุณภาพดีท่สี ุด
ในเกาหลี จากนัน้ สําหรับท่านผู้หญิงหรือผู้ชาย ที่อยากหน้าใส หน้ าเด็ก ดูอ่อนกว่าวัย ไม่ควรพลาด
กับ ศูนย์เครื่องสําอางคอสเมติ ก ทีม่ ใี ห้ทุกท่านได้เลือกมากมายหลากหลายยีห่ อ้ อาทิเช่น ครีมนํ้ า
แตกทีโ่ ด่งดัง ครีมหอยทาก เป็ นต้น ให้ทุกท่านได้เลือกซือ้ เพื่อดูแลและบํารุงให้ดเู ด็กก่อนวัย
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รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5) เมนู บูลโกกิ
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว ในโซล

วันที่สี่

ผ่านชม บลูเฮ้ าส์ – พระราชวังเคี ยงบ็อคคุง – หมู่บ้านบุกชอน ฮันอก - ศูนย์สมุนไพร – ศูนย์
นํ้ ามันสนเข็มแดง – ชมวิ วกรุงโซล ที่ SEOUL SKY (ตึ กที่ สูงติ ดอันดับโลก) – DUTY FREE –
ช้อป ชิ ม แชะ ที่ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6) นํ าทุกท่านเดินทางไปย่านที่เป็ นพื้นที่ท่มี ฮี วงจุย้ ดี
ที่สุ ด ของเกาหลีใ ต้ ผ่ า นชม!!!!! บลู เฮ้ า ส์ บ้ า นพัก ประธานาธิบ ดีเ กาหลีใ ต้ จากนั ้น นํ า ท่ า นชม
พระราชวัง เคี ย งบ็อ คคุง ซึ่งเป็ น 1 ใน 5 พระราชวัง หลวงเก่ าแก่ ก ว่ า 600 ปี ที่ได้รบั การบูรณะ
ซ่อมแซมเพื่อความสมบูรณ์และสวยงามเหมาะแก่การเยีย่ มชมความยิง่ ใหญ่ของทีว่ ่าราชการกษัตริย์
และความสวยงามของพลับพรากลางนํ้ าที่ใช่สําหรับรับรองแขกบ้านแขกเมืองของประเทศ นํ าท่าน
เดิน ทางสู่ หมู่ บ้ านบุ ก ชน ฮัน อก เป็ น อีก หนึ่ งสัญ ลัก ษณ์ ข องเกาหลีท่ ามกลางตึก รางบ้านช่ อ งที่
ทันสมัยของกรุงโซล หมู่บา้ นแห่งนี้กย็ งั คงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิน่ อายของเกาหลี
ในยุดเก่าแก่ เหมาะสําหรับคนที่ชอบเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร์หมู่บ้านโบราณที่เดิมเป็ นที่อยู่ของเหล่า
ขุ น นางสมัย ก่ อ น ปั จ จุ บ ัน ได้ ถู ก อนุ ร กั ษ์ เ อาไว้ คงความสวยงาม และเป็ น แหล่ ง เรีย นรู้เ ผยแพร่
วัฒนธรรมเกาหลีให้กบั นักท่องเทีย่ วเป็ นอย่างดี
นํ าท่านสู่ ศูนย์สมุนไพร เป็ นสมุนไพร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํ ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้
สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจาก
อาหารและยา จากนั น้ นํ าท่ านพบกับ ผลิต ภัณ ฑ์ใหม่ ล่ าสุ ด นํ้ ามัน สนเข็ม แดง ปั จจุ บ ัน นิ ย มมา
รับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทัวทั
่ ง้ ร่างกาย ป้ องกันไขมันอุดตันในเส้น
เลือด ,โรคหัวใจ,โรคภูมแิ พ้ เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม เป็ นอีกเมนู ท่นี ่ าทานค่อนข้างมาก ไก่
ตุ๋นโสมเป็ นอาหารวังในสมัยก่ อน เชื่อกันว่าบํารุงและเสริมสุขภาพ เสิรฟ์ ให้ไปเลยท่านละ 1 ตัว ใน
หม้อดินร้อน
นํ าทุกท่านตื่นตาตื่นใจกับ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ท่ี SEOUL SKY เป็ นตึกที่สูง
ทีส่ ุดในกรุงโซล มีทงั ้ หมด 123 ชัน้ ความสูงอยูท่ ่ี 554.5 เมตร ซึง่ ตอนนี้ตกึ SEOUL SKY ติดอันดับที่
5 เป็ นตึกระฟ้ าที่สูงที่สุดในโลก ภายด้านในของตึก SEOUL SKY แห่งนี้ เรียกได้ว่าเป็ นศูนย์รวมทุก
สิง่ ทุกอย่าง อีกทัง้ ยังเป็ นศูนย์การค้าแหล่งช็อปปิ้ งแบบครบครันและทันสมัยสุดๆ จากนัน้ นําท่านช็อป
ปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ท่ี ดิ ว ตี้ ฟ รี ที่น่ี ม ีส ิน ค้าชัน้ นํ าให้ท่ านเลือ กซื้อ มากมาย อาทิ นํ้ าหอม เสื้อ ผ้า,
เครื่องสําอาง,กระเป๋ า,นาฬิกา,เครือ่ งประดับ จากนัน้ พาทุกท่านไปสถานทีท่ ท่ี ุกท่านรอคอยให้ทุกท่าน
อิส ระในการช็อ ปปิ้ งแบบสุ ด เหวี่ยง สุ ด มันส์ ชิว ๆที่ ตลาดเมี ย งดง เป็ น แหล่ ง ช็อ ปปิ้ งขึ้น ชื่อ และ
สถานที่รวมแฟชัน่ ชัน้ นํ าของกรุงโซลหรือที่คนไทยรูจ้ กั กันในชื่อสยามสแควร์เกาหลี ท่านจะพบกับ
สินค้าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็ นเครื่อ งสําอางยี่ห้อดังๆอย่าง THE SKIN FOOD,
THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ เสื้อผ้าแฟชันมี
่ สไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ ารักๆ,

เช้า

กลางวัน

บ่าย
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คํ่า

วันที่ห้า
เช้า

11.15 น.
14.55 น.

5

รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนี้ยงั มีรา้ นอาหารและร้านคาเฟ่ ต์น่ารักๆ ซึง่ ที่น่ีจะมีวยั รุ่นหนุ่ มสาวเกาหลี
ไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพเิ ศษ บุฟเฟต์ขาปู ร้าน Under the sea
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว ในโซล
SUPERMARKET - สนามบิ นอิ นชอน(ประเทศเกาหลีใต้) – ดอนเมือง (ประเทศไทย)
บริการอาหารเช้า ด้วยเมนู อุดง้
จากนัน้ นํ าท่านละลายเงินวอนที่ SUPER MARKET ซึง่ ท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้า พื้นเมืองเป็ นการ
ส่งท้ายก่อนอําลาเกาหลี อาทิ บะหมีช่ นิ ราเมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต ในราคาพิเศษ
นําท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เทีย่ วบินที่ XJ701
ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
***************************************

หมายเหตุ
จํานวนผูเ้ ดิ นทาง ขันตํ
้ า่ ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึน้ ไป

• เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ ของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสําคัญ
• หนังสือเดิ นทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจดุ ประสงค์เดิ นทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
• ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ นหากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณี ที่

ท่านถูกปฏิ เสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้ าที่ ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้ าที่ กรมแรงงานทัง้ จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อ
ความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ

• ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ

ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดิ นทางแล้ว

• ทางบริ ษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้ น หากเกิ ดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิ ดอุบตั ิ เหตุที่เกิ ดจากความประมาทของตัว

นักท่องเที่ยวเอง

• ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิ เศษ กรณี ที่ท่านไม่เดิ นทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงิ นได้ เมื่อท่านตกลงชําระเงิ นไม่ว่า

ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

อัตราค่าบริ การ (บาทต่ อท่าน) ธันวาคม 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่

1-5 ธันวาคม 2560
8-12 ธันวาคม 2560
28 ธันวาคม – 1 มกราคม 2561
29 ธันวาคม – 2 มกราคม 2561

22,900
22,900
26,900

เด็กอายุ 2 -11 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2
ท่านเสริมเตียง
22,900
22,900
26,900

เด็กอายุ2-11ปี
พักกับผูใ้ หญ่2คน
ไม่เสริ มเตียง
22,900
22,900
26,900

พักเดี่ยว
เพิ่ ม
5,000
5,000
5,000

KOR VWL004 (XJ)DEC

***ค่าบริ การข้างต้ น ยังไม่รวมค่าธรรมเนี ยม ค่าทิ ป คนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***
**ทางบริ ษทั ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนี ยมค่าทิ ปที่สนามบิ นท่านละ 30,000 วอน /ทริ ป/ท่าน**
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อัตราค่าบริ การรวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับตามเส้นทางทีร่ ะบุในรายการชัน้ ทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะกรณีอยูต่ ่อต้องเสีย
ค่าเปลีย่ นแปลงตั ๋ว
2.
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ
3.
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆตามรายการ
4.
ค่าทีพ่ กั ตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ ะบุหรือเทียบเท่า
5.
ค่ารถรับ-ส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
6.
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
7.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ20 กก.
8.
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ ํานาญเส้นทางนํ าท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
9.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครือ่ งดืม่ ทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เอง
ต่างหาก)
2.
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิน่ ท่านละ 30 USD หรือ 30,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ ทริป
3.
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
4.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
5.
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3)ใบสําคัญ
ถิน่ ทีอ่ ยู่ 4)สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษทั ฯจะ
เป็ นผูด้ าํ เนินการยืน่ วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือ
เดินทางต้องทําเรือ่ งแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท
โดยการโอนเข้าบัญชีช่อื บริษทั ฟอร์เรสทัวร์ จํากัด (บัญชีกระแสรายวัน)
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733-1-01222-4
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนเดินทาง 30 วัน เพื่อดําเนินการออกบัตรโดยสารเครือ่ งบิน
4.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนเดินทาง
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การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
กรณีทท่ี ่านมีการเปลีย่ นแปลงใดๆต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯทราบล่วงหน้า30วันและถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ อาทิค่า
เปลีย่ นชื่อทางบริษทั ฯจะเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ ตามจํานวนเงินทีเ่ กิดขึน้ จริง
3.
ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ไม่อาจ
เรียกร้องเงินหรือบริการบางส่วนทีข่ าดไปได้
4.
ในกรณีผเู้ ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมืองทัง้ ประเทศไทยและเกาหลีอนั
เนื่องมาจากการกระทําทีส่ อ่ ไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนีเข้าออกเมืองเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการ
ถูกปฎิเสธในกรณีอ่นื ๆทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่คนื ค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะทัง้ หมดหรือบางส่วน
5.
ถ้าสถานทีท่ ่องเทีย่ วปิ ดไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษทั ฯจะจัดสถานท่องเทีย่ วอื่นทดแทนให้ตามความ
เหมาะสมโดยไม่มคี ่าชดเชยใดๆจากทางบริษทั ฯ
6.
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วอันเนื่องจากเหตุสุดวิสยั เพื่อความเหมาะสมของหมู่
คณะทัง้ นี้จะถือเอาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
7.
หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
8.
ในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุในรายการบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
**หมายเหตุ**
1.
รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว ค่าทัวร์ทจ่ี า่ ยให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจ้ ดั
ได้ชําระให้กบั สายการบินและสถานทีต่ ่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้ หากท่านไม่ได้ร่วม
เดิน ทางหรือ ใช้บ ริก ารตามรายการไม่ ด้ว ยสาเหตุ ใดหรือ ได้รบั การปฏิเสธการเข้าหรือ ออกนอกเมือ งจาก
ประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิ ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัง้
ค่าตั ๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน***และทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหาก
เป็ นชาวต่ างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100USD** **กรณีต ัดกรุ๊ปเหมาที่เป็ น เด็กนัก เรียน
นักศึกษา ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค์ หมอ พยาบาล หรือชาวต่ างชาติ จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุก
ครัง้ **
2.
หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเทีย่ วในประเทศเกาหลี หรือปั ญหา
ต่างๆ ตลอดจนข้อแนะนํ ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีท่ ่รี บั ผิดชอบหากท่านมีความจําเป็ นต้องรับฝากของจากผู้อ่นื
เพื่อ ที่จะนํ าไปยัง ประเทศนั น้ ๆ หรือ นํ า กลับ ประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั น้ ว่ าต้อ งไม่เป็ น สิ่ง ของผิด
กฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ ประหารชีวติ เจ้าหน้ าที่จะไม่รบั ฝากกระเป๋ าหรือ
สิง่ ของใดใด
3.
โรงแรมที่พกั ที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
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ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้าย
ช่างภาพจะนํ าภาพถ่ายมาจําหน่ ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่
ต้องซือ้ เพราะทางบริษทั ทัวร์ไม่มกี ารบังคับลูกทัวร์ซอ้ื แต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
ทัวร์ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ วเป็ นหมูค่ ณะเท่านัน้ ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุป๊ ทัวร์ โดย
ไม่ ล งร้า นช้ อ ปปิ้ ง เช่ น นํ้ า มัน สน / ร้า นโสม / ฮ็อ ตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษั ท จะคิด ค่ า
ดําเนินการเพิม่ ร้านละ 100 USDต่อท่าน ในกรณีทไ่ี ม่สบายต้องมีใบรับรองจากทางโรงพยาบาลมายืนยัน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพํานักระยะสัน้ ในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90
วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้าเมือง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้
•
พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
•
ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทัวร์จดั เตรียมให้
•
สิง่ ทีย่ นื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ ํานักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงิน
สด บัตรเครดิต เป็ นต้น)
•
ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ าํ นักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ)ทางทัวร์
จัดเตรียมให้
•
กําหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ ํานักในประเทศเกาหลีทางทัวร์จดั เตรียมให้
ความรับผิดชอบ
1.
บริษทั ฯในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆพร้อมทัง้ โรงแรมและสํานักงานจัดนําเทีย่ วเพื่อ
ให้บริการแก่นกั ทัศนาจรจะไม่รบั ผิดชอบใดๆต่อการได้รบั บาดเจ็บสูญหายเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆซึง่ อาจ
เกิดขึน้ จากความล่าช้าการยกเลิกเทีย่ วบินอุบตั เิ หตุภยั ทางธรรมชาติการนัดหยุดงานปั ญหาทางการเมือง
2.
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เฉพาะลูกค้าทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อท่องเทีย่ วหรือสํารวจเส้นทางเท่านัน้ หากท่านถูก
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและเกาหลีใต้ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็ นเหตุผลทีอ่ ยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จา่ ยใดๆทัง้ สิน้ แก่ท่าน
**
การเดิ นทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิ ธีการเข้าเมือง
เอกสารทีค่ วรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะ
นักท่องเทีย่ วทีม่ าท่องเทีย่ วโดยสุจริตเท่านัน้ ทีผ่ ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1.
หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเทีย่ ว ซึง่ สมควรทีน่ ําติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร
จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษทั ผูจ้ ดั คณะ
2.
หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเทีย่ วประเทศเกาหลีสมควรทีจ่ ะนํ าเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มบี ตั รเครดิตการ์ด) หากมีบตั ร
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เครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนําติดตัวไป
ด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดทีจ่ ะแสดงให้เจ้าหน้าทีท่ ราบว่าท่านคือนักท่องเทีย่ ว
ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยูใ่ นระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูป้ กครอง
เช่น บิดา มารดา ป้ า น้า อา ทีม่ นี ามสกุลเดียวกัน
หากเป็ นพาสปอร์ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กบั พาสปอร์ตใหม่หรือนํ าติดตัวไปด้วย
การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็ นนักท่องเทีย่ ว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ
***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้มกี ารแจ้งเตือนหลายครัง้ จากด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้
เกีย่ วกับมีผแู้ อบแฝงมาเป็ นนักท่องเทีย่ ว แต่เดินทางเพื่อไปด้วยวัตถุประสงค์อ่นื เช่น ไปทํางาน แรงงานผิด
กฎหมาย ดังนัน้ ทางแลนด์เกาหลีจาํ เป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ เป็ นจํานวน
เงิน (5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) แต่ถา้ หากลูกค้าเป็ นนักท่องเทีย่ วจริงๆ เดินทางท่องเทีย่ วทัง้ ไปและ
กลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมของทางบริษทั กําหนดไว้ ลูกค้าสามารถทีจ่ ะขอรับเงินประกันนี้คนื เต็มจํานวนได้
*** ดังนัน้ จึงรบกวนขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังกล่าว***
หมายเหตุ : เรียนให้ทราบว่า หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้แล้วนัน้ ทางทัวร์จะออกเดินทาง
ท่องเทีย่ วหลังเวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่
ทางทัวร์ไม่มนี โยบายให้คณะรอ ส่วนท่านใดทีต่ ดิ ด่านตรวจคนเข้า
เมือง หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ดว้ ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเทีย่ วอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

