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SKI SNOW IN KOREA 

 4D3N BY XJ 
 

เทีย่ววนัหยุดยาว ราคาสบาย ชอ้ป ชมิ แชะ แวะเชค็อิน  

ราคาเริม่ตน้ที ่19,900 บาท 
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หมูบ่า้นเทพนิยาย CHINA TOWN SKI 

สวนสนุก LOTTE WORLD  

ชมววิกรงุโซล ที ่SEOUL SKY-พพิธิภัณฑ์สาหรา่ย 

ใสช่ดุฮนับก-เรยีนท าคิมบบั-SHOPPING ทีต่ลาดเมยีงดง 

 

 
ลิ้มรสอาหารตามสไตล์ซีรี่ย์เกาหล ี

-ชาบู ชาบูหม้อไฟสไตล์เกาหลี จะใช้เนื้อหมูหั่นชิ้นบางๆ ใส่ผักสารพัดชนิด ไม่ว่าจะเป็นเห็ดเข็มทอง เห็ดฟาง เห็ดหอม 

ถั่วงอก กระหล่่าปลี ผักกาดขาว ใส่รวมลงไปในหม้อไฟ แล้วเติมด้วยน้่าซปปรสเด็ดๆตม้จนกวา่จะเดือด ก่อนจะเริ่ม

รับประทาน พอสปกก็ตักมาทานกับข้าวสวย กิมจิ และน้่าจิ้มสปกี้รสเด็ด 

-เมนู หมูย่าง คาลบี เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวเกาหลีเป็นอาหารสไตล์ปิ้งย่าง โดยจะน่าเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไก่ 

หมูสไลด์ มาปิ้งบนเตาถ่านที่เล่ืองชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลกรสชาติไม่ต้องพูดถึง อร่อยเวอร์วัง

เลยทีเดียว 

-ไกต่ปน๋โสม เป็นอีกเมนูที่นา่ทานค่อนข้างมาก ไก่ตป๋นโสมเป็นอาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันวา่บา่รปงและเสริมสปขภาพ เสิร์ฟ

ให้ไปเลยท่านละ  ตัว ในหม้อดินร้อน  
-จมิดกัเป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองแบบดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวปน้เสน้ มันฝรั่ง แครอท พรกิ และซอสดา่ รสชาติ

คล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี  

-พเิศษสปดๆดว้ยเมนบูปฟเฟต่ ์ขาป ู+ เบยีร ์ไวน ์ไมอ่ัน้ ทานกันไม่ยั้งไปเลย



วันแรก        กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)–เกาหลีใต้(สนามบินอินชอน)–หมู่บ้านเทพนิยาย–ไชน่าทาวน์  
05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่จาก

บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ทา่นก่อนขึน้เคร่ือง (หวัหน้าทวัร์แนะน าการเดินทาง) สายการบิน  AIR  ASIA  X
ใช้เคร่ือง AIRBUS A330-300 จ านวน 377 ที่นัง่จดัที่นัง่แบบ 3-3-3  (น า้หนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน ทัง้ขาไปและขากลับ
หากต้องการซือ้น า้หนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) 

**หมายเหตุ**  เคาน์เตอร์เช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อน
เวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี

08.05 น. บินลดัฟา้สู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ708 
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15.20 น. ถึงสนามบินอินชอนกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เรียบร้อย เดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ DONGWHA MAEUNL แต่ก่อนเป็นหมู่บ้านที่แสนธรรมดา จนกระทัง่ได้ถูก
เนรมิตและตกแตง่ให้กลายเป็นหมูบ้่านเทพนิยาย โดยน านิยายที่ทกุทา่นคุ้นเคยหลายเร่ืองมาวาดภาพตกแตง่รอบๆหมูบ้่านแหง่
นี ้เช่น ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กบัคนแคระทัง้ 7 อะลาดินกบัตะเกียงวิเศษ หนนู้อยหมวกแดง ฯลฯ อิสระให้ทา่นได้เพลิดเพลนิกบั
การเก็บภาพสวยๆ จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่อินชอนไชน่าทาวน์ เป็นชุมชนของชาวจีนท่ีถือก าเนิดจากการเปิดทา่เรืออินชอน 
ในอดีตนบัเป็นพืน้ที่ส าคญัในการขนสง่และค้าขายสินค้าจากประเทศจีน  ส าหรับปัจจุบนันีช้าวจีนที่ยงัคงอาศยัอยู่เป็นรุ่นที่ 2 
หรือรุ่นที่ 3 นบัจากที่มีการบุกเบิก แต่กลิ่นไอและการด ารงไว้ซึ่งวฒันธรรมของคนรุ่นก่อนยังคงมีให้เห็น  รวมไปถึงการได้มี
โอกาสได้ลิม้ลองรสชาติอาหารจีนท่ีมีให้เลอืกสรรหลายร้านท่ีอินชอนไชนา่ทาวน์แหง่นี ้

เย็น รับประทานอาหารเยน็ ด้วยเมนู ชาบู ชาบู  
พักที่ โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในเมืองอินชอน 
วันที่สอง SKI – สวนสนุก LOTTE WORLD – SEOUL SKY – ศูนย์เคร่ืองส าอาง  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

จากนัน้น าทกุท่านได้สนกุกบัการเลน่สกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยเนินสกีถึง 2 เนินด้วยกนัแบง่เป็นเนินสกีส าหรับผู้
ฝึกหดัเลน่ 1 เนิน,  และเนินส าหรับผู้ที่เลน่ช านาญแล้ว1 เนิน (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์
สเลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน กอนโดล่าประมาณ 15,000 วอนส าหรับท่านที่เล่นเก่งแล้วสามารถ
ไถลจากบนยอดเขาลงมาได้ **กอนโดล่า หรือ เคเบิล ขึน้อยู่กับสถานที่ว่ามีให้บริการหรือไม่**) ให้เวลาทกุทา่นได้สนกุ
กบัการเลน่สกีอยา่งเต็มที่ ซึง่ปลอดภยัไมม่ีอนัตราย เตรียมตวัก่อนเลน่สกีควรเตรียมถงุมือสกีผ้าพนัคอแวน่กนัแดดเสือ้แจ๊คเก็ต
กนัน า้ หรือผ้าร่มและกางเกงรัดรูปขอค าแนะน าและฝึกวิธีการเลน่จากไกด์ท้องถ่ินก่อนลงสนามจริงเพื่อความปลอดภยัของทา่น
เองเป็นส าคญั**หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการของลานสกีขึน้อยู่กับความเอือ้อ านวยของ
อากาศหากไม่มีหิมะเพียงพอลานสกีอาจจะปิดให้บริการในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเป็น ONE MOUNT (SNOW PARK)***(ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK 
15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินช้อปป้ิงได้ตามอัธยาศัย มีทั ้ง H&M , ADIDAS และมีอีก
หลากหลายแบรนด์ชัน้น า) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน เมนู คาลบี ้
 พาทุกท่านตื่นตาตื่นใจกับ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ที่ SEOUL SKY เป็นตึกที่สงูที่สดุในกรุงโซล มีทัง้หมด 

123 ชัน้ ความสงูอยู่ที่ 554.5 เมตร ซึ่งตอนนีต้ึก SEOUL SKY ติดอนัดบัที่ 5 เป็นตึกระฟ้าที่สงูที่สดุในโลก ภายด้านในของตึก 
SEOUL SKY แหง่นี ้เรียกได้วา่เป็นศนูย์รวมทกุสิง่ทกุอยา่ง อีกทัง้ยงัเป็นศนูย์การค้าแหลง่ช็อปปิง้แบบครบครันและทนัสมยัสดุๆ 

 จากนัน้เดินทางไปสนุกสนานต่อกับสวนสนุกที่ขึน้ช่ือของเกาหลีที่นอกจาก EVERLAND แล้ว  ก็ยังมีสวนสนุก LOTTE  

WORLD  ที่ได้รับความนิยม ไม่แพ้กนั สวนสนกุ LOTTE WORLD เป็นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สดุและมีช่ือเสียงที่สดุแห่งหนึ่ง
ของเกาหลี และถือได้ว่าเป็นสวนสนุกในร่มที่มีช่ือเสียงที่สดุแห่งหนึ่งของโลก สวนสนุก LOTTE WORLD จะมีโซนสวนสนุก
กลางแจ้ง ท่ีสร้างเป็นเกาะอยูก่ลางทะเลสาบ ภายในรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสนิค้า ช้อปปิง้มอลล์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และอื่นๆ
อีกมากมาย หลงัจากที่ทกุทา่นได้โดนแดด โดนลม โดนฝุ่ นละอองมามากพอแล้ว จากนัน้ให้ทา่นได้เลอืกซือ้เคร่ืองส าอางแบรนด์
ดงัของเกาหล ีณ คอสเมติค มีให้เลอืกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครีมน า้แตกที่โดง่ดงั ครีมหอยทาก แปง้โรตี โลจคูิส ฯลฯ 
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เยน็ รับประทานอาหารเยน็ด้วยเมนู บลูโกกิ 
พักที่ โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในโซล 
วันที่สาม ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง – พิพิธภณัฑ์สาหร่าย – ใส่ชุดฮนับก – เรียนท าคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) 
 DUTY FREE – ช้อปป้ิงตลาดเมียงดง  
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

เข้าชม ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรองคณุภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สดุ ชมวงจร
ชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมที่มีคณุภาพดีที่สดุในเกาหลีจากนัน้น าท่านพบกบัผลิตภณัฑ์ ใหม่ลา่สดุ  น า้มันสน
เข็มแดง ปัจจุบนันิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมนัในเส้นเลือดทัว่ทัง้ร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้น
เลอืด ,โรคหวัใจ,โรคภมูิแพ้ เป็นต้น 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน เมนู ไก่ตุ๋นโสม 
 น าท่านเดินทาง ชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ท่านจะได้เรียนรู้ และได้ลิม้รอง รสชาติสาหร่ายของชาวเกาหลีแบบดัง้เดิม สว่นถ้า

หากท่านใดสนใจสามารถเลือกซือ้กลบัไปเป็นของฝากได้อีกด้วย จากนัน้ ให้ท่านได้ทดลองสวม ใส่ชุดฮันบก ชุดประจ าชาติ
เกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทบัใจ สุดพิเศษ...ให้ท่านได้เรียนรู้ถึงขัน้ตอนการท าคิมบับ หรือข้าวห่อสาหร่าย ท่ีชาว
เกาหลีนิยมทานกันค่อนข้างมาก พาท่านช็อปปิง้กันต่อกับสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้รี ที่นี่มีสินค้าชัน้น าให้ท่านเลือกซือ้
มากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น า้หอม เสือ้ผ้า,เคร่ืองส าอาง,กระเป๋า,นาฬิกา,เคร่ืองประดบั หลงัจากที่ทกุท่านช้อปปิง้สนิค้าแบ
รนด์เนมสินค้าปลอดภาษีกบัเรียบร้อยแล้ว น าพาทกุท่านไปสถานที่ที่ทกุท่านรอคอย ให้ทกุท่านอิสระในการเดินช็อปปิง้แบบ
สดุเหวี่ยง สดุมนัส์ที่  ตลาดเมียงดง เป็นแหลง่ช็อปปิง้ขึน้ช่ือและสถานท่ีรวมแฟชัน่ ชัน้น าของกรุงโซลหรือที่คนไทยรู้จกักนัใน
ช่ือสยามสแควร์เกาหลี ทา่นจะพบกบัสนิค้าวยัรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไมว่า่จะเป็นเคร่ืองส าอางยี่ห้อดงัๆอยา่ง THE SKIN 
FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสือ้ผ้าแฟชั่นมีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, 
นอกจากนีย้งัมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่ นา่รักๆซึง่ที่น่ีจะมีวยัรุ่นหนุม่สาวเกาหลไีปรวมตวักนัมากมายในแตล่ะวนั 

เย็น มือ้สุดพิเศษ!!!!!!!!!!!!!!!! รับประทานอาหารเยน็ ด้วยเมนู บุฟเฟ่ต์ ขาปู ร้าน Under the sea 
พักที่ โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในโซล 
วันที่สี่ ศูนย์สมุนไพร – พลอยสีม่วง – ซุปเปอร์มาเก็ต - กรุงเทพฯ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม  

น าทา่นสู ่ศูนย์สมุนไพร เป็นสมนุไพร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดแูลตบัให้สะอาดแข็งแรง ปอ้งกนัโรค
ตบัแข็งไมถ่กูท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี สารตกค้างจากอาหารและยา แล้วน าทา่นชม โรงงานพลอยสีม่วง คน
เกาหลีเช่ือวา่เป็นพลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมีตัง้แตส่ีมว่งออ่นเย็นตาจนถึงสมี่วงไวน์ มีความงดงาม ทัง้ แหวน จี  ้ต่างห ู
และสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ให้ทา่นเลอืกมากมาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน เมนู จิมดัก 
จากนัน้พาท่านละลายเงินวอนที่  (SUPER MARKET) ซึ่งท่านสามารถเลือกซือ้สินค้า พืน้เมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอ าลา
เกาหล ีอาทิ บะหมี่ชินราเมียน อดู้ง กิมจิ ลกูอมแปลกๆ ช็อคโกแลต  ผลไม้ ในราคาพิเศษ 

16.25 น. น าทา่นเดินทางสู ่กรุงเทพฯโดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ709 
20.15 น.   ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

2-3 ท่าน 
1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 
เดก็มีเตียง 

พักเด่ียว 
เพิ่ม 

9 – 12 DEC 2017 19,900 19,900 5,000 

29 DEC 17 – 01 JAN 18 24,900 24,900 5,000 

30 DEC 17 – 02 JAN 18 26,900 26,900 5,000 

 

**หมายเหตุ** 
1. รับเฉพาะผู้มีวตัถปุระสงค์เพื่อการทอ่งเที่ยว คา่ทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จดั เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จดัได้ช าระให้กบั

สายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่
ด้วยสาเหตใุดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จดัขอ
สงวนสิทธ์ิการคืนเงินสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ราคานีเ้ฉพาะนกัท่องเท่ียวชาวไทย
เท่านัน้ ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทวัร์ปกติอีก 100USD** **กรณีตดักรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนกัเรียน นกัศึกษา  
ธุรกิจขายตรงเคร่ืองส าอางค์  หมอ  พยาบาล  หรือชาวตา่งชาติ จะต้องสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  หรือ
น ากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนัน้ว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ประหาร
ชีวิตเจ้าหน้าที่จะไมรั่บฝากกระเป๋าหรือสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมที่พกัที่ประเทศเกาหลใีต้อาจะมีการสลบัปรับเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถึงผลประโยชน์ลกูค้า
เป็นหลกั 

4. ประเทศเกาหลใีต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวนัสดุท้ายช่างภาพจะน า
ภาพถ่ายมาจ าหน่ายกบัลกูทวัร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซือ้ เพราะทางบริษัททวัร์ไม่มีการ
บงัคบัลกูทวัร์ซือ้แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหน้า 

5. ทวัร์ครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมูค่ณะเท่านัน้ ถ้าลกุค้าต้องการแยกตวัออกจากกรุ๊ปทวัร์ โดยไม่ลงร้านช้อป
ปิง้ เช่น น า้มนัสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกทอ่งเที่ยวเอง 300 USDต่อ
ทา่น 

ราคาทัวร์รวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเส้นทางที่ระบใุนรายการชัน้ทศันาจร ไป-กลบัพร้อมคณะ กรณีอยูต่อ่ต้อง  
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  เสยีคา่เปลีย่นแปลงตัว๋ 

 คา่อาหารทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ 

 คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 

 คา่ที่พกัตามระบใุนรายการ พกัห้องละ 2 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบ ุหรือเทียบเทา่ 

 คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่ม ี

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก. 

 คา่หวัหน้าทวัร์ผู้ช านาญเส้นทาง น าทา่นทอ่งเที่ยวตลอดรายการในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
ราคาทัวร์ไม่รวม 

 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่โทรศพัท์สว่นตวั, คา่ซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง  คา่อาหาร และ  
  เคร่ืองดื่มที่สัง่เพิ่ม 

 นอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสัง่เพิม่ กรุณาติดตอ่หวัหน้าทวัร์แล้วจา่ยเพิ่มเองตา่งหาก) 

 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 30,000 วอน ต่อท่านตลอดการเดนิทาง  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่หนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว กรุณาเตรียมเอกสาร คือ  
1) พาสปอร์ต  
2) ใบประจ าตวัคนตา่งด้าว  
3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่ 
4) ส าเนาทะเบยีนบ้าน(ถ้ามี)  
5) สมดุบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี)  
6) รูปถ่ายส ี2 นิว้ 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซา่ให้ทา่น โดยจ่ายคา่บริการตา่งหาก  
 ส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งด้าว เจ้าของหนงัสอืเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ 
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เงื่อนไขการจอง 

 การช าระเงิน หากช าระมดัจ าครัง้แรก 10,000  บาท  

 ค่าทวัร์ส่วนที่เหลอืต้องช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน 
 
การยกเลกิ 

 ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิ ไม่คนืเงนิค่ามดัจ าทุกกรณี   

 กรณีที่ทา่นมีการเปลีย่นแปลงใดๆ ต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบลว่งหน้า 30วนั และถ้ามีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้ อาท ิคา่ เปลีย่น ช่ือทาง
บริษัทฯ จะเก็บคา่ใช้จ่ายเพิ่มตามจ านวนเงินท่ีเกิดขึน้จริง 

 ระหวา่งการเดินทางถ้าทา่นไมไ่ด้ทอ่งเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิไมอ่าจเรียกร้องเงิน หรือบริการ
บางสว่นท่ีขาดไปได้ 

 ในกรณีผู้ เดินทางไมผ่า่นการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมืองทัง้ประเทศไทยและเกาหลอีนัเนื่องมาจากการกระท าที่สอ่ไป  
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือการถกู ปฎิเสธ ในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบ
และไมค่ืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ไมว่า่จะทัง้หมดหรือบางสว่น  

 ถ้าสถานท่ีทอ่งเทีย่วปิดไมส่ามารถเข้าชมได้ทางบริษัทฯ จะจดัสถานทอ่งเทีย่วอื่นทดแทนให้ตามความเหมาะสมโดยไมม่ีคา่ชดเชยใดๆ 
จากทางบริษัทฯ 

 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเท่ียวอนัเน่ืองจากเหตสุดุวิสยัเพ่ือความเหมาะสมของหมูค่ณะทัง้นีจ้ะถือเอา
ผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดินทาง ต้องมีอายใุช้งานเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดือน 

หมายเหตุ 
จ านวนผู้เดินทาง ขัน้ต ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึน้ไป 

 เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่าน
ถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงนิได้ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมด
หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
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 ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบใุนรายการ บริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
ความรับผิดชอบ 
 ทางบริษัทฯ ในฐานะตวัแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆ พร้อมทัง้โรงแรมและส านกังานจดัน าเทีย่วเพื่อให้บริการแก่นกั
ทศันาจร จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่การได้รับบาดเจ็บ สญูหาย เสยีหาย หรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ซึง่อาจเกิดขึน้จากความลา่ช้า การยกเลกิเที่ยวบิน 
อบุตัิเหต ุภยัทางธรรมชาติ การนดัหยดุงาน ปัญหาทางการเมือง 
 ** ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเฉพาะลกูค้าท่ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือทอ่งเท่ียวหรือส ารวจเส้นทางเทา่นัน้หาก ทา่นถกูเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ของทางประเทศไทย และเกาหลใีต้ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ถือเป็นเหตผุลที่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิในการท่ีจะคืนคา่ใช้จา่ยใดๆทัง้สิน้ แก่ทา่น  ** 
 

 
***เน่ืองจากทางแลนด์เกาหลี ได้มีการแจ้งเตือนหลายครัง้จากดา่นตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  เก่ียวกบัมีผู้แอบแฝงมา
เป็นนกัท่องเท่ียว แตเ่ดนิทางเพื่อไปด้วยวตัถปุระสงค์อ่ืน เชน่ ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ทางแลนด์เกาหลี
จ าเป็นต้องเก็บคา่ประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเทา่นัน้ เป็นจ านวนเงิน (5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) แตถ้่าหาก
ลกูค้าเป็นนกัทอ่งเท่ียวจริงๆ เดนิทางท่องเท่ียวทัง้ไปและกลบัพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมของทางบริษัทก าหนดไว้ ลกูค้าสามารถ
ท่ีจะขอรับเงินประกนันีคื้นเต็มจ านวนได้ 
*** ดงันัน้จงึรบกวนขอความร่วมมือจากลกูค้าปฎิบตัติามเง่ือนไขดงักลา่ว*** 
หมายเหต ุ: เรียนให้ทราบว่า หลงัจากผา่นดา่นตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้แล้วนัน้ทางทวัร์จะออกเดนิทางทอ่งเท่ียวหลงัเวลา
ประมาณ 1 ชัว่โมง 
 ทางทวัร์ไมมี่นโยบายให้คณะรอ สว่นท่านใดท่ีติดดา่นตรวจคนเข้าเมือง หากทา่นสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไป
พบกบัคณะทวัร์ด้วยตนเอง และไมส่ามารถเรียกร้องคา่เดนิทางจากทวัร์ได้ เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะได้ทอ่งเท่ียวอยา่ง
เตม็เวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 


