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DE894 : โปรแกรมทัวร์เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ Countdown In Korea 5 วัน 3 คืน (XJ)
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - อินชอน - The garden of morning calm

05.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองอาคาร 1 บริเวณผู้โดยสารขาออกชั้น3เคาน์เตอร์เช็คอินแถวที่ 3-

4เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน Air Asia X

(XJ) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

**หมายเหตุ**เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60

นาทีและผู้โดยสารพร้อมณประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

08.05 น. บินลัดฟ้าสู่ เมืองอินชอนสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ708 ***

สำหรับเที่ยวบินนี้ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาที ***

15.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2

ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)

หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ The garden of morning calm 

สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองกาพยองจังหวัดคยองกีโดเป็นสวนของเอกชนขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้นานาพันธุ์มา

กกว่า 5,000

ชนิดและเป็นสวนที่เก่าแก่ที่สุดของเกาหลีเปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปีแต่ละช่วงฤดูทจะมีการจัดเทศกาลดอกไม้ชนิดต่างๆเปลี่ยนไปต

ามฤดูกาลภายในสวนมีธีมดอกไม้กว่า 20 ธีมและมีร้านอาหารร้านเครื่องดื่มให้บริการ

***Lighting Festival ช่วงจัดแสดงไฟช่วงเดือนธันวาคม

–มีนาคมของทุกปีให้ท่านได้ชมเทศกาลโคมไฟประดับประดาทั้งสวนใหสว่างสไวตระการตา***

ค่ำ    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ชาบู ชาบู”

พักที่ CENTRAL PLAZA  หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 2 เกาะนามิ - อิสระสกี - ช้อปปิ้งถนนฮงแด (Hongdae)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี “WINTER LOVE SONG”

อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชียเกาะนามินี้มีรูปร่างคล้ายใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮันท่านสามารถชมบรรยาก

าศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลีคาราวะสุสานนายพลนามิ

เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้าผ่านดงต้นสนดอกสนต้นเกาลัดเลือกนั่งที่ม้านั่งริมฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมน

ติคใต้เงาไม้พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บโลเคชั่นประทับใจให้ท่านได้อิสระเลือกชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะหรือจะ

เลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัยจนได้เวลาสมควรอำลาเกาะนามิ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บริการท่านด้วย “ทักคาลบี้”
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บ่าย ให้ท่านได้สนุกกับการ อิสระเล่นสกีบนลานสกี

ขนาดใหญ่เพลิดเพลินกับลานหิมะที่กว้างใหญ่และเนินเล่นสกีระดับต่างๆและบริการอื่นๆสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเล่นสกีเช่นร้านอา

หารคอฟฟี่ช้อปซุปเปอร์มาเก็ตไว้บริการ(

ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าลานสกี,ชุด,อุปกรณ์,รองเท้า,ค่าครูฝึกค่าอุปกรณ์การเล่นสกีราคาประมาณ 50,000 วอน )

***หมายเหตุลานสกีบางแห่งไม่สามารถเข้าไปในลานสกีได้เพราะเนื่องจากจะเป็นการรบกวนผู้เล่นสกีหากต้องการเข้าชมจะต้องเ

สียค่าใช้จ่ายในการเช่าอุปกรณ์ในการเล่นสกี ***

จากนั้นนำท่านเดินทางไป ช้อปปิ้งถนนแด Hongdae

ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่านวัยรุ่นชื่อดังย่านถนนฮงแดเป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik

University)จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัยเป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติกอีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็นเ

อกลักษณ์แกลเลอรี่ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่นคลับตลาดศิลปะและร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปี

ที่นิยมมาเดินเล่นราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยังไม่แพงอีกด้วยซึ่งจะคึกคักเป็นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปเพราะร้

านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่นเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของกิ๊ฟช้อปเครื่

องเขียนและที่เยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “โอซัมบุลโกกิ”

พักที่ GALAXY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 3 ไร่สตอเบอรี่(สวนผลไม้ตามดูกาล) - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์โสม - Cosmetic Shop - Duty free - ตลาดเมียงดง

(Myeongdong)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางเข้าสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่

ให้ท่านได้ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆหวานฉ่ำจากไร่นอกจากนั้นท่านยังสามารถซื้อกลับมาฝากคนที่ท่านรักที่เมืองไทยได้ด้วยโดยจะมี

การแพ็คใส่กล่องสวยงามและจัดส่งให้ท่านในวันสุดท้าย

***หมายเหตุกรณีที่ไม่สามารถไปไร่สตอเบอรี่ได้ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปสวนผลไม้ตามฤดูกาลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทรา

บล่วงหน้า***

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงโซล 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา

ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่าสิงโตและเสือสามารถ

อยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็นอย่างดี

อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น รถไฟเหาะรางไม้ (T-Express) รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train)

เฮอร์ริเคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus Adventure)หรือเดินชมสวนดอกไม้สี่ฤดู (Four Season

Garden)ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆที่จัดตามตารางประจำวัน

เลือกชมและเลือกซื้อช้อบปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย

ต่อด้วยพาท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6

ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไท

ยถึง 2 เท่าเพื่อนำไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ชาบู ชาบู”
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บ่าย นำท่านสู่ Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสำอางชื่อดังของเกาหลีมากมายหลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น

W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นต้นจากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free

จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง

(Myeongdong)แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งรวมเครื่องสำอางค์ชื่อดังอาทิ Etude,

Skinfood, The FaceShop, Misshaเป็นต้น

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย  “บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิวสไตล์เกาหลี”

พักที่ Galaxy Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 4 พระราชวังเคียงบ๊อคคุง - โซลทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง -

ร้านละลายเงินวอน -  อินชอน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ พระราชวังเคียงบ๊อคคุง พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอนสร้างขึ้นในปีค.ศ.1394

โดยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณโดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระเจ้าแทโจและต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ใ

นราชวงศ์โชซอลพระที่นั่งคึนชองจอนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรั

ฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่นแสดงถึงความต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรอาคารหลังนี้ได้ถูกรื้อถอนไปในโ

อกาสครบรอบ50ปีของการปลดแอกจากญี่ปุ่นภายในเขตพระราชวังยังมีพระตำหนักเคียวฮเวรูลักษณะเป็นอาคารสองชั้นโดย

ตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทา

นพระราชวังนี้ถือเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีประกอบด้วยหมู่อาคารต่างๆมากมายอาทิพลับพลากลางน้ำ,

ท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าราชการฯลฯ 

จากนั้นนำท่านสู่ โซลทาวเวอร์ (N SEOUL

TOWER)ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซลเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซลและบริเวณรอบๆนับเป็นอีกสถานที่สุดแ

สนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาดถือเป็นไฮไลท์สำคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาเลยทีเดียวนอกจ

ากนี้ยังมีอีกจุดเป็นไฮไลท์สำคัญที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะชมสถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key

Ceremonyที่มีความเชื่อว่าคู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล**ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้น

ลิฟต์

**นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ให้ท่านได้เรียนรู้ดูกรรมวิธีของการทำสาหร่าย พิเศษ!!

พร้อมให้ท่านทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติเกาหลี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย “ซัมเกทัง”
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บ่าย นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี

ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลีที่นำมาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆที่มีสรรพคุณรักษาโรคและบำรุงร่างก

ายนำท่านชมศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดงซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขาที่ประเทศเกา

หลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงภูมิประเทศของประเทศเกาหลีเ

ป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7

กิโลกรัมมาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมันสนนี้

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน

จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากที่ ร้านละลายเงินวอน สาหร่าย ขนมต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม

ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม รวมไปถึงกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย

ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอย่างจุใจ

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จิมดัก”

วันที่ 5 อินชอน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

00.20น. ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ ประเทศไทยโดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ703

** สำหรับเที่ยวบินนี้ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินใช้เวลาบินประมาณ5 ชั่วโมง25 นาที **

04.20 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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อัตราค่าบริการรวม

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ•

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 

•

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ•

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก. ท่านละ 1 ชิ้น•

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ•

ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง•

ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000

บาทและค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

•

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)•

อัตราค่าบริการไม่รวม

ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ

คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)

•

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,

ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ตฯลฯ

•

ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง

จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

•

ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้20กก.•

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ50,000วอน หรือ 1,750บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง)•

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป)•

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%•

ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว •

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

กรุณาทำการจองก่อนการเดินทางอย่างน้อย45

วันทำการหรือก่อนหน้านั้นโดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่งพร้อมชำระมัดจำท่านละ10,000 บาท

•

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือบริษัทฯจะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด20วันก่อนการเดินทางมิเช่นนั้นบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่านและการคืนเ

งินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

•

เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสา

รฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว

•

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
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ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่ายกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

•

ยกเลิกการเดินทาง 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 50%•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-19วันเก็บค่าใช้จ่าย100% ของราคาทัวร์ต่อท่าน•

สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนค่ามัดจำทั้งหมด

•

เงื่อนไขการให้บริการ
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1.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ30ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้นหากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อ

ยกว่าที่กำหนดไว้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง10-14ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ2,000บาท,

กรณีที่มีผู้เดินทาง15-19ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ1,500บาท, กรณีที่มีผู้เดินทาง20-24ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ1,000บาท และ กรณีที่มีผู้เดินทาง25-

29ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ500บาท

2.ในกรณีที่ทางประเทศเกาหลีระงับการอนุมัติวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่า

3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯเท่านั้นอีกทั้งข้อส

รุปและข้อตัดสินใดๆของบริษัทฯให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์

4.บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศและ

เวลาณวันที่เดินทางจริงทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัยรวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

5.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)

6.อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบันบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีก

ารขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบินค่าประกันภัยสายการบินค่าธรรมเนียมน้ำมันหรือมีการประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่

คณะจะเดินทาง

7.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้

8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้

9.ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯเป็นการชำระแบบเหมาขาดและทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกันดังนั้นหากท่า

นมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนมีการยกเลิกล่าช้าเปลี่ยนแปลงการบริการจากสายการบินบริษัทขนส่งหรือหน่วย

งานที่ให้บริการบริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

11.มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำ

กับเท่านั้น

12.บริษัทฯรับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้นการเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นๆเช่นการไปค้าแรงงานการค้า

ประเวณีการค้ามนุษย์การขนส่งสินค้าหนีภาษีการขนยาเสพติดการโจรกรรมการขนอาวุธสงครามการก่อการร้ายและอื่นๆที่เข้าข่ายผิดกฏหมายผิดศีล

ธรรมอันดีบริษัทฯมิได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องหรือมีส่วนต้องรับผิดชอบใดๆกับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น

13.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆปฏิเสธการเข้า -

ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆก็ตามถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงิ

นทั้งหมดทุกกรณี

14.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเองบริ

ษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆหากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้

15.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บและดูแลทรัพย์สินส่วนตัวของมีค่าต่างๆอย่างระมัดระวังบริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆหากเกิดการสูญ

หายของทรัพย์สินส่วนตัวของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง

16.บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สินและสัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบินสายการบินบริษัทขนส่งโรงแรมหรื

อการโจรกรรมแต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง

17.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบินภัยธรรมชาติการนัดหยุดงานกา

รจลาจลการปฏิวัติรัฐประหารที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการเจ็บป่วยการถูกท

ำร้ายการสูญหายความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

18.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวังและความไม่พึงพอใจของผู้เดินทางที่เกี่ยวข้องกับสภาพธรรมชาติภูมิ

อากาศฤดูกาลทัศนียภาพวัฒนธรรมวิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

19.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัวซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้า

จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
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จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)

20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

21.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน

โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเ

พราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

22.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม ***ในกรณีที่ผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ, พระสงฆ์

หรือนักบวชจะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก4,000

บาทต่อท่าน**กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาครูธุรกิจขายตรงเครื่องสำอางค์หมอพยาบาลชาวต่างชาติพระหรือกรุ๊ปที่มีการขอดูงานจะ

ต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง**

23.ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้นหากผู้เดินทางต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์โดยไม่ลงร้านช้อปปิ้งเช่นน้ำมันสน /

ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อเมทิส / ร้านค้าปลอดภาษีซึ่งทัวร์มีความจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย “เพราะมีผลกับราคาทัวร์”

จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทัวร์จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใช้เวลาประมาณ 60 –90 นาที

ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และทุกการตัดสินใจซื้อนั้นเป็นดุลพินิจของลูกค้า 100%

ทัวร์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบความพอใจหากท่านไม่พึ่งพอใจสินค้าภายหลัง และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านดังกล่าว

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มจากท่านเป็นจำนวน300 USDต่อท่าน

24.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า6เดือนและบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้นหนังสือเดินทางต้องมี

อายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า6เดือนบริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้

25. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เล่มสีน้ำเงินและสีแดง)

เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า

–ออกประเทศใดๆก็ตามทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

26.ในกรณีที่เจ้าหน้าที่สายการบินหรือด่านตรวจคนออกและเข้าเมืองตรวจพบหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)

ของท่านชำรุดแม้เพียงเล็กน้อยเช่นเปียกน้ำขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่งมีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไปมีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมามีรอยแยกระหว่างสันขอ

งเล่มหนังสือเดินทางเป็นต้นไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นทางสายการบินหรือเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออกและเข้าเมืองมีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ดัง

นั้นกรุณาตรวจสอบและดูแลหนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลาขณะเดินทางกรณีชำรุดกรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่

างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิงและยืนยันด้วยพร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุดเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนัง

สือเดินทางหากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้วกรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน)

เรียบร้อยแล้วทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประม

าณ14-20 วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ

30.กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า

–ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทางทั้งจากที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินหรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิ

ดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมาและจะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์และค่าทิปที่ท่านชำระมาแล้วในทุกกรณี

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง
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กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000

มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์

อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น

ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

•

สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ

จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

•

ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ , เนื้อสัตว์ , ไส้กรอกฯ

เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 

•
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