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SUPER SAVE COUNTDOWN IN KOREA BY XJ
สนุกสนานกับการเล่นสกี ชิมสตรอเบอรี&สด ๆ จากไร่
ท่องโลกซาฟารีและสุ ดเหวี&ย งกับเครื& องเล่นนานาชนิด @ EVERLAND
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ )
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กําหนดการเดินทาง
วันแรก
23.00 น.
วันที&สอง
02.45 น.
10.05 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุ ว รรณภูม ิ)
คณะพร้อมกันที สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสายขาออกระหว่างประเทศ ชั@น A เคาเตอร์ D ,
E ประตู 3 สายการบิน AIR ASIA (XJ) พบเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
สนามบินอินชอน - ไร่ สตรอเบอร์ รี& - สนุกสนานกับการเล่ นสกี

✈นําท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้โ ดยสายการบิน AIR ASIA เทียวบินที XJ700

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใ ต้ (เวลาท้องถินเร็ วกว่า ประเทศไทย % ชัวโ มง
กรุ ณาปรับนาฬิก าของท่านเป็ นเวลาท้อ งถินเพือสะดวกในการนัด หมาย) หลังจากผ่านพิธีก ารตรวจคนเข้าเมื อ ง
และศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุก ท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใ ต้ รถโ ค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวน
ยองจองหรื อ สะพานเพือความหวังในการรวมชาติทียาวกว่า 4.4% กม.และมียอดโดมสู ง 567 เมตร
หลั งจากผ่ านพิ ธี การตรวจคนเข้ า เมืองและศุ ลกากรแล้ ว เจ้ า หน้ า ทีนํ าท่ า นตรวจ RT-PCR TEST ตามนโยบาย
และระเบียบการเข้ าประเทศเกาหลีใต้ (ทัวร์ ไม่ รวมค่ าตรวจ RT-PCR TEST ท่ านละ 80,000 วอน)
**อาจมีการเปลียนแปลง ทังนีขึนอยู่กับประกาศการจากทางรั ฐบาลประเทศเกาหลี ใต้ **

***เทียวบินอาจมีการเปลียนแปลงทัAงนีAขึAนอยู่กับสายการบินเป็ นผู้กําหนด***
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน
นําท่านเดินทางเข้า สู่ ไร่สตรอเบอร์ รี& ลูกสตรอเบอร์รีลูกโตๆ ให้ท่านได้ชิมสตรอ
เบอร์รีสดๆหวานฉําจากไร่ นอกจากนี4ท่านยังสามารถซื4อกลับมาฝากคนทีท่านรักที
เมืองไทยได้ด้วย โดยจะมีการแพ็คใส่ กล่องสวยงามและส่ งให้ท่านวันสุ ดท้าย
นําท่านเดินทางสู่ ล านสกี ให้ท่านได้สนุกกับการเล่ น สกี บนลานสกีขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ ย ังไม่ รวมค่ า อุ ปกรณ์
การเล่ นสกี, สกีลิฟ ท์ , สโนว์ สเลด ประมาณ 50,000 วอน และไม่ รวมกอนโดล่ าประมาณ 15,000 วอนสํ าหรับท่ าน
ที& เล่ น เก่ ง แล้ ว สามารถไถลจากบนยอดเขาลงมาได้ **กอนโดล่ า หรื อ เคเบิ ล ขึ@ น อยู่ กับสถานที& ว่ า มี ให้ บริ การ
หรื อไม่ **) อิสระให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกี ซึงปลอดภัยไม่มีอนั ตราย เตรี ยมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรี ยมถุงมือ
สกีผา้ พันคอแว่นกันแดดเสื4 อแจ๊คเก็ตกันนํ4า หรื อผ้าร่ มและกางเกงรัดรู ปขอคําแนะนําและฝึ กวิ ธีการเล่นจากไกด์
ท้องถินก่อนลงสนามจริงเพือความปลอดภัยของท่านเองเป็ นสําคัญ
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เย็น
พักที&
วันที&สาม
เช้ า

บริการอาหารเย็น
โรงแรมมาตรฐาน ระดับ V ดาว

★★★

★★★

วัดวาวูจ องซา - สวนสนุก EVERLAND- LINE FRIEND - โซล – ศูนย์ เครื& องสํ าอาง – หอคอยโซลทาว
เวอร์ - ตลาดฮงแด
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทาง สู่ วัดวาวูจ องซา ตั4งอยู่ทีเมือง ยงอิน จังหวัด เคียงคิโด สร้างเมือปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวชแฮต๊อก
เป็ น วัดนิกายหิ นยาน เป็ นวัดเก่าแก่ ทีตั4งอยู่กลางภูเขา ทําให้ได้เห็นวิวธรรมชาติทีล้อมรอบได้อย่างสวยงาม
ไฮไลท์ ของวัดนี@คือ เศีย รพระพุทธรู ปไม้ สลักขนาดใหญ่ ม ากสี ทองอร่ าม มีความสู งถึง 8 เมตร วางตั4งอยู่บนกอง
หิ นขนาดใหญ่ ถ้ามองจากระยะไกลกองหิ นนี4จะดูเหมือนลําตัวของพระพุทธรู ป แต่ความจริ งแล้วมีแค่ เศียรพระ
เท่านั4นทีทํามาจากไม้ โดยเศียรพระพุทธรู ปทีนีได้รับการบันทึก
ลง กินเนสบุ๊ค ให้เป็ น “รู ปสลักจากไม้ทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ดในโลก”
นอกจากนี4ยงั มี พระพุทธรู ปปางไสยาสน์แกะด้วยไม้สนทีนํา มา
จากประเทศอินโดนีเซียสู ง 3 เมตรยาว 12 เมตร มีเจดียท์ ําด้วยก้อน
หิ นดูแปลกตา และทีวัดแห่งนี4ยงั เป็ นทีเก็บรัษาระฆัง ทีใช้ตีในพิธี
เปิ ดกีฬา โอลิมปิ ค ในปี ค.ศ. 1987 อีกด้วย
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุก EVERLAND ซึงถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลีเป็ นสวนสนุกกลางแจ้ง ที ใหญ่
ทีสุ ดของประเทศ โดยมีบริ ษทั ซัมซุ ง เป็ น เจ้าของ ตั4งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นังกระเช้ าลิฟท์ และท่องไป
กับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ ทีนีท่านจะพบเจ้า ป่ าสิ งโต และเสื อดินแดนแห่งเทพนิย าย และสนุกกั บ
เครื องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบัด รถไฟเหาะรางไม้ ซึงเป็ นไฮไลค์ของสวนสนุกแห่งนี4 และ
ชมสวนดอกไม้ซึงกําลังบานสะพรังอวดสี สันเต็มสวน (ทั4งนี4ข4 ึนอยู่กับสภาพอากาศ) ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จาํ กั ด
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จํานวนรอบและในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ท่านจะได้พ บกับ LINE FRIEND STORE ซึงภายในจะเป็ นสิ นค้ า ที
ออกแบบตามตัว สติM กเกอร์ ใน แอพพลิเคชั นไลน์ ไม่ ว่ าจะเป็ น ตุ๊ ก ตา ซองใส่ พาสปอร์ ต ร่ ม สมุ ดโน้ต แก้วนํ4า
สร้อยคอ และอืนๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื4อสิ นค้า และบริ เวณหน้ าร้ านก็ตกแต่งสวยงาม มีหมี BROWN
และกระต่าย CONY อยู่บริ เวณหน้าตึกให้ได้ถ่ายรู ปเล่นอีกด้วย

กลางวัน
จากนั@น

บริการอาหารกลางวัน
เดินทางกลับสู่ กรุงโซลนําเดินทางสู่ ศูนย์ เครื&องสําอาง ให้ท่านชมและเลือกซื4อเครื องสําอางและเวชสําอางแบรนด์
ชั4 นนํ าของเกาหลี ที COSMETIC ยี ห้ อ คุ ณ ภาพที ผูห้ ญิง ชาวเกาหลีท4 ังสาวทั4ง ไม่ สาวแล้ว ให้ ความสํ า คัญกับเรื อง
ผิวหน้าค่อนข้างมากโดยเฉพาะในกลุ่มบํารุ งผิวพื4นฐาน Skin Care และเครื องสําอางผสมสมุนไพร
นําท่านสู่ หอคอยโซลทาวเวอร์ ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดีย ว
ใจกลางเมื อ งหลวงกรุ ง โซล1 ใน17 หอคอยเมื องที สู ง ที สุ ดใน
โลก ใจกลางเมื อ งหลวงชมทัศนี ยภาพกรุ งโซลและชานเมือง
แบบรอบทิ ศ360 องศาและท่ านสามารถคล้องกุ ญแจคู่ รัก ตาม
ความเชือได้ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่ากุญแจและค่าขึ4นลิฟท์)

จากนั@น

เย็น
พักที&

นําท่านเดินทางสู่ ย่ านฮงแด (Hongdae) หรื อ ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก วอล์คกิ4ง สตรี ท (Hongik University Street)
เป็ นย่านช้อปปิ4 งบริ เวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก ศูนย์รวมเด็กวัยรุ่ น เด็กมหาวิทยาลัย และวัยทํางาน นิยม
มาเดินเล่น ราคาของสิ นค้าและร้านอาหารต่างๆ ก็ไม่แพง ซึงจะคึกคักเป็ นพิเศษตั4งแต่ช่ว งบ่ ายเป็ นต้นไป เพราะ
ร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิ ดให้ บริ ก าร ของทีขายกันเยอะส่ วนใหญ่ก็ จ ะเป็ นสิ นค้าแฟชัน เช่น เสื4 อผ้า กระเป๋ า
รองเท้า ของกิMฟช้อป เครื องเขียน และทีเยอะไม่แพ้กันก็คือขนมต่างๆ
บริการอาหารเย็น
โรงแรมมาตรฐาน ระดับ V ดาว

★★★

★★★
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วันที&สี&

ศูนย์ โสมรัฐบาล – ศูนย์ สมุนไพร - นํ@ามันสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบกกุ ง - พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย+ คิมบับ
+ใส่ ชุดฮันบก – Duty Fr ee - ตลาดเมีย งดง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ า นรู ้ จั กและเข้าใจ สมุ นไพรโสมเกาหลี หรื อราชาแห่ งมวลสมุ นไพรโสมถู กนํา มาใช้ เพือสุ ขภาพเป็ นเวลา
นานากว่า 2,000ปี ในตํารายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็ นสมุน ไพรทีช่ว ยเสริ มความแข็งแรงให้ แก่ระบบย่ อย
อาหารและปอดช่วยทําให้จิต ใจสงบและเพิมพละกําลัง โดยส่ ว นรวมสรรพคุณทางการแพทย์ช่ว ยบํารุ งหัวใจ
ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดเสริ ม ประสิ ทธิ ภาพทางเพศลดและป้องกัน มะเร็ งและเร็ วๆนี4โสมเกาหลีอาจจะได้ จด
ทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกทุกวันนี4ผลิตภัณฑ์โสมเป็ นสิ งทีขาดไม่ได้สําหรั บผูท้ ีคํานึ งถึงสุ ขภาพใน
ปัจจุบนั จากนั4นนําท่านเดินทางไปดู แลสุ ขภาพกันที ศูนย์ สมุนไพร เป็ นสมุนไพร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํ า มา
รับประทานเพือช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทําลายจากการดื มแอลกอฮอล์ นําท่าน
เดินทางไปดูแลสุ ขภาพต่อกับ นํ@ามันสนเข็ม แดง ผลิตภัณฑ์ทีสกัดจากนํ4ามันสนทีมีสรรคุ ณช่วยบํารุ งร่ างกายลด
ไขมันช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย

จากนั4น

นํ าท่ า นชมความสวยงามและทรงคุ ณ ค่ าของ พระราชวั งเคี ย งบกกุ ง (Gyeongbokgung Palace) เป็ น 1 ใน 5
พระราชวังหลวงเก่าแก่กว่า 600 ปี คําว่าเคียงบกกุงนั4นหมายถึง พระราชวังแห่งพรทีมีแสงสว่าง พระราชวังเคี ยง
บกกุงนั4นขึ4นชือว่าเป็ นพระราชวังไม้โบราณที มีขนาดใหญ่ มีความเก่าแก่และสวยงามที สุ ด เป็ นทั4งสัญญลัก ษณ์
และแหล่งท่องเทียวยอดฮิตของกรุ งโซล สร้างขึ4นในปี ค.ศ. 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีน4 ัน
ภายในพระราชวังมีอาคารและตําหนักต่ างๆ มากกว่า 200 หลัง แต่เมือมีการรุ กรานของญีปุ่น อาคารส่ วนใหญ่ก็
ได้ถูกทําลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั4น

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน
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นํ าท่ า นสู่ พิ พ ิ ธภั ณฑ์ สาหร่ า ย (SEAWEED MUSEUM) ซึ งท่ า นจะได้ เรี ยนรู ้ การทํา สาหร่ า ยของชาวเกาหลี
ประวัติความเป็ นมาและความผูกผันทีชาวเกาหลี ทีมีต่อสาหร่ าย ทดลองทํา คิม บับ หรื อข้าวห่อสาหร่ าย อาหาร
ยอดนิยมอย่างหนึงทีชาวเกาหลีนิย มรั บประทาน นอกจากนี4ทีนียังมีบริ การถ่า ยรู ปเป็ น ทีระลึกและเก็ บภาพแห่ ง
ความประทับใจใน ชุดฮันบก ซึงเป็ นชุดประจําชาติของเกาหลีอีกด้วย
จากนั@น

ให้ท่านได้เพลิดเพลิ นกั บการช้อ ปปิ4 ง ณ ห้างปลอดภาษี ที DUTY FREE ให้ท่านได้เลือกซื4อสิ นค้า แบรนด์ เ นม
นําเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิดรวมทั4งสิ นค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยม

จากนั@น

นํ าท่ า นช้ อปปิ4 งตลาดดั ง ที สุ ด ของเกาหลี ตลาดเมี ย งดง หรื อ
สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชันของเกาหลี
เป็ นอย่างไรก้าวลํ4านําสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาทีเมีย งดงแห่ ง นี4
พบกั บสิ น ค้าวัยรุ่ นอาทิ เสื4 อผ้า บุ รุษ -สตรี เครื องสํ าอางดังๆอาทิ
ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA,
ROJUKISS, LANEIGE หรื ออีกมายให้ท่านได้เลือกซื4อซึงราคา
ถูกกว่าทีเมืองไทย v-w เท่า

เย็น
พักที&

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
โรงแรมมาตรฐานระดับ V ดาว

วันที&ห้า
เช้ า

11.15 น.
15.15 น.

★★★

★★★

SUPERMARKET – สนามบินอินชอน – กรุงเทพ (สนามบินสุ วรรณภูม ิ)
บริการอาหารเช้ า เมนู อุด้ง
นําท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื4อของฝากที SUPERMARKET สาหร่ าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหิ นซีเรี ยลช็อก
โก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรู ป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครี มล้างหน้าโสม
เครื องสําอางโสม เป็ นต้น และยังมีหมอนสุ ขภาพ กิม จิ เปเปโร (ป๊ อกกี4เกาหลี) ชินราเมง (มาม่า เกาหลี)นมกล้วย
สมควรแก่ เวลานําท่ านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน
นําท่ านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เที&ย วบินที& XJ701
เดินทางถึงสนามบินสุ ว รรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

✈
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โปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลับสั บเปลียน หรื อเปลียนแปลงได้ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
ทัAงนีAโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสํ าคัญ
และหากลูกค้ าท่ านใดจะต้ อ งมีการจองตัWวเครื องบินภายในประเทศ
รถโดยสารภายในประเทศ หรื อรถไฟ กรุณาแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าทีของบริษัททราบ ก่ อนจองทุกครัA ง
ไม่ เช่ นนัAนบริษัทขอสงวนสิ ทธิR ในการรับผิ ดชอบ ทุ กกรณีหากมีการเปลียนแปลงใดๆ
***หนังสือเดินทางต้ องเหลือ อายุการใช้ งานมากกว่ า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2565 หยุดปี ใหม่

30 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66

ผู้ใหญ่

29,999.25,999.-

ราคา / ท่าน
เด็ก

29,999.25,999.-

พักเดียว (เพิม)

7,500.-

** อัตราค่าบริการนีAไม่รวม ค่าตรวจ RT - PCR / ATK TEST ทัAงทีประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้ **
(กรณีมีประกาศจากทางรัฐ บาลให้มีการตรวจดังกล่าว)
โปรแกรมทัวร์ ไม่มรี าคาเด็ก ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ
*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเทียวถือพาสปอร์ ตไทยเท่านัAน กรณีถือพาสปอร์ ตต่างชาติชําระเพิม 3,500 บาท
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิน ท่านละ 1,500 บาท ต่อท่าน *ชําระทีสนามบินก่อนออกเดินทาง*

1.

ในส่ วนหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน **ไม่ ได้ บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ ทิ ป วันละ OP บาท / ท่ าน / วัน
หมายเหตุ
รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์ เพือการท่องเทียว ค่าทัวร์ทีจ่ายให้ก ับผูจ้ ัด เป็ นการชําระแบบจ่ ายชําระขาด และผูจ้ ัดได้ชาํ ระให้กับ สาย
การบินและสถานทีต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั=นหากท่านไม่ไ ด้ร่วมเดินทางหรื อ ใช้บริ การตามรายการไม่
ด้วยสาเหตุใ ดหรื อ ได้รับการปฏิเสธการเข้าหรื อ ออกนอกเมือ งจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใ ต้) ทางผูจ้ ัด
ขอสงวนสิ ท ธิ? การคื น เงิ น สดส่ วนใดๆ รวมทั=งค่ า ตั@วเครื องบิ น ให้ แ ก่ ท่ า น***และทางบริ ษั ทขอสงวนสิ ท ธิR ราคานีA เ ฉพาะ
นักท่ องเทียวชาวไทยเท่ านัAน ถ้ าหากเป็ นชาวต่ างชาติ จะต้ องเพิมจากราคาค่ าทัวร์ ป กติ อีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที เป็ น
พนักงานบริษัททัว ร์ ครู อาจารย์ เด็กนักเรียน นักศึกษา ธุรกิจขายตรง ธุรกิจเครื องสํ าอางค์ ธุรกิจอาหารเสริม หมอ พยาบาล
หรื อชาวต่ างชาติ จะต้ องสอบถามราคาใหม่ ทุกครัAง**
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2.

3.

4.

5.

6.

หากมี เพื อนหรื อ ญาติ ของท่ า นต้ อ งการร่ วมเดิ น ทางท่ อ งเที ยวระหว่ า งท่ อ งเที ยวใ นประเทศเกาหลี หรื อ ปั ญหาต่ า งๆ ตลอดจน
ข้อแนะนํากรุ ณาติดต่อ เจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบหากท่านมีความจําเป็ นต้อ งรับฝากของจากผูอ้ ืนเพือทีจะนําไปยังประเทศนั=นๆ หรื อ
นํ ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ งของนั= นว่ าต้อ งไม่ เป็ นสิ งของผิ ดกฎหมาย ซึ งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี โ ทษถึงขั=น
ประหารชีวิตเจ้าหน้าทีจะไม่รับฝากกระเป๋ าหรื อ สิ งของใดใด
โ รงแรมทีพัก ทีประเทศเกาหลีใ ต้อาจะมีก ารสลับปรับเปลียนขึ=นอยู่กับความเหมาะสมเป็ นหลักโ ดยคํานึงถึงผลประโยชน์ล ูก ค้าเป็ น
หลัก
ประเทศเกาหลีใ ต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรู ป และช่วยดูแ ลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุ ดท้ายช่างภาพจะนําภาพถ่าย
มาจําหน่ายกับลูก ทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื=อได้ แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไ ม่ต้อ งซื=อ เพราะทางบริ ษทั ทัวร์ไ ม่ มีการบั งคับ
ลูกทัวร์ซ= ือ แต่อ ย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
ทัวร์ครั=งนี=มีวตั ถุประสงค์เพือการท่อ งเทียวเป็ นหมู่ค ณะเท่านั=น ถ้าลูก ค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ ป ทัวร์ โ ดยไม่ลงร้านช้ อ ปปิ= ง
เช่น นํ=ามันสน / ร้านโ สม / ฮ็อ ตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริ ษทั จะคิดค่าดําเนินการในการแยกท่อ งเทียวเอง O66 USD ต่อ
ท่าน
หากลูกค้าทําจองเกิน %6 ท่าน ท่านที %5 เป็ นต้นไปชําระเพิม 5,666 บาท หากพบว่าคณะเดียวกันจองเกิน %6 ท่าน แม้ว่าท่านจะจอง
ทัวร์มาคนละบริ ษทั ก็ตาม ขอสงวนสิทธิ?ใ ห้ชาํ ระเพิมตามเงือนไขของบริ ษทั
อัตราค่ าบริก ารนีAรวม
ค่าตัว@ เครื องบินไป-กลับ พร้อ มคณะ
ค่าภาษีส นามบินทุก แห่งทีมี
ค่านํ=าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก. จํานวน 1 ใบ
ค่ารถรับ-ส่ ง และนําเทียวตามรายการ
ค่าทีพัก ตามทีระบุใ นรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
แต่ ล ะโรงแรมจะมีการวางผังห้ องพักแต่ ละประเภทแตกต่ างกั น จึ งทํา ให้ห้ อ งพักแต่ ละประเภทไม่ ได้อ ยู่ ติ ดกั นหรื ออยู่ ค นละชั4 น บาง
โ รงแรมอาจไม่มีห้องพักแบบ O ท่าน หากต้อ งการเข้าพัก O ท่าน อาจเป็ น เตียงใหญ่ 1 เตียง และ 5 เตียงเสริ มแบบพับ หรื อ SOFA
BED ทั=งนี=ข= ึนอยู่ก ับรู ปแบบการจัดห้อ งพัก ของโ รงแรมนั=น ๆ
หรื อ อาจมีความจําเป็ นต้อ งแยกห้อ งพัก เป็ น พัก % ท่าน 5 ห้อ ง และ พัก เดียว 5 ห้อง ไม่ว่ากรณี ใ ดใด ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ?ใ น
การเรี ยกเก็บค่าบริ การค่าห้อ งพักเดียวเพิมกับผูเ้ ข้าพัก
ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื=อ ทีระบุใ นรายการ
ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริ ก ารตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(เงือนไขตามกรมธรรม์)
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อัตราค่ าบริก ารนีA ไม่ รวม
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือ จากรายการทีระบุ เช่น ค่าทําหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่า
ซั ก รี ด มิ นิ บาร์ ใ นห้อ ง รวมถึ งค่ า อาหารและเครื องดืมที สั งเพิมนอกเหนื อ รายการ (กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้า ทัวร์ก่ อ นการใช้
บริ ก าร)
ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากทีทัวร์จัด เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม
ค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท้องถิน ท่ านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่ าน ชํา ระทีสนามบินในวันเดินทาง ในส่ วน
หัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจของท่ าน **ไม่ ได้ บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ ทิป วันละ OP บาท / ท่ าน / วัน
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม [% และภาษีหัก ณ ทีจ่ าย ]%
ค่ าธรรมเนียมนํAามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทีสายการบินมีการปรับขึAนราคา
ค่ าธรรมเนียมลงทะเบียน K-ETA (หากต้ องการให้ทางบริษัทลงทะเบียนให้ มีค่าบริการ 800 บาท)
**ในกรณีถูกปฏิเสธ K-ETA หากมีการชําระเงินค่าทัวร์ แล้ ว ไม่ คืนเงินทุกกรณี**
ค่ าตรวจ RT - PCR / ATK TEST / TEST & GO ทัAงของประเทศไทยและประเทศเกาหลี ใต้ กรณีทางรั ฐบาลทัA ง b ประเทศ
ประกาศให้ตรวจ
ราคาทัวร์ ไม่ รวมค่ าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่ าวีซ่า
เงือนไขการให้ บ ริการ
1. ในการจองกรุ ณา ชําระค่ าทัวร์ มัดจํา ทัวร์ ท่า นละ 15,000 บาท (กรณีต้องการให้ ทางบริ ษัทลงทะเบียน K-ETA ต้ องชําระเพิ ม
800 บาท พร้ อมมัดจําค่ าทัวร์ ) พร้อมหน้าพาสฯ ภายใน 2 วัน หลังจากทําการจอง และชําระค่าทัวร์ส่ วนทีเหลือ ก่อนเดินทางอย่าง
น้อ ย 35 วัน กรณี ไ ม่ชาํ ระเงินหรื อ ไม่ชาํ ระเงินตามกําหนด ไม่ว่ากรณี ใ ดใดจะถือว่าท่านสละสิ ทธิ?ก ารเดินทางในทัวร์น= ันๆ
2. หากลูกค้าทําจองเกิน 20 ท่าน ท่านที 21 เป็ นต้นไปชําระเพิม 1,000 บาท หากพบว่าคณะเดียวกันจองเกิน 20 ท่าน แม้ว่าท่านจะ
จองทัวร์มาคนละบริ ษทั ก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ?ใ ห้ชาํ ระเพิมตามเงือนไขของบริ ษทั
3. เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ ก ารรายการใดรายการหนึง หรื อ ไม่เดินทางพร้อ มคณะถือ ว่าท่า นสละ
สิ ทธิ? ไม่อาจเรี ยกร้อ งค่าบริ ก าร และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณี ใ ดๆ ทั=งสิ= น
4. กรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมื องทั=งที กรุ งเทพฯ และในต่า งประเทศปฏิเสธมิ ใ ห้ เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศทีระบุ ใ นรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯ ของสงวนสิ ทธิ?ทีจะไม่คืนค่าบริ ก ารไม่ว่ากรณี ใ ดๆ ทั=งสิ= น
การยกเลิก
เนืองจากราคานี=ตว@ั เป็ นราคาโปรโมชัน ตัว@ เครื องบินการันตีก ารจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 566% ซึงเมือจองและจ่ ายมัดจําแล้ว ถ้ าผู้จอง
ยกเลิกจะไม่ มีการคืนเงินค่ ามัดจําหรื อค่ า ทัวร์ ใดๆ ทัAงสิAน เมือส่ งรายชื อออกตัWวเครื องบินไปแล้ ว ไม่ สามารถเปลียนผู้เดินทางได้ ไม่
ว่ ากรณีใดใดทัAงสิ Aน
หมายเหตุ
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1. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ?ใ นการยกเลิกการเดิน ทางในกรณี ทีมีนัก ท่องเที ยวร่ วมเดิน ทางน้อ ยกว่ า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ ท ราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อ นการเดินทาง
2. บริ ษทั ฯ มีสิ ทธิ?ทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น= ี เมือเกิดเหตุสุ ดวิส ัยจนไม่อ าจแก้ไ ขได้
3. รายการท่อ งเทียว โ รงแรมทีพัก สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโ ยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
4. บริ ษัท ฯ ไม่ รั บ ผิ ด ชอบค่ า เสี ยหายใ นเหตุ ก ารณ์ ทีเกิ ดจากสายการบิ น ภัยธรรมชาติ เช่ น พายุ ไ ต้ ฝ่ ุ น ปฏิ วัติแ ละอื นๆ ที อยู่
นอกเหนือ การควบคุมของทางบริษ ัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ ม เติมทีเกิดขึ=นทางตรงหรื อ ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูก ทําร้าย,
การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั=งสิ= นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ จลาจล
หรื อกรณี ทีท่านถูก ปฏิ เสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้า ทีตรวจคนเข้า เมือ ง หรื อเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทั=งจากไทย และ
ต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6. หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุใ นโ ปรแกรมได้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั=งสิ= น แต่ท= งั นี=ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆ มาให้ โ ดยขอสงวนสิ ทธิ?ก ารจัดหา
นี=โ ดยไม่แ จ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ราคานี=คิดตามราคาตัว@ เครื องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว@ เครื องบินปรับสู งขึ=น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ?ทีจะปรั บราคาตัว@ เครื องบิ น
ตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. หนั งสื อ เดินทางต้อ งมี อ ายุเหลือ การใช้ง านไม่ น้ อ ยกว่ า ` เดื อ น และบริ ษ ัท ฯ รั บเฉพาะผูม้ ี จุดประสงค์เดินทางเพือท่ องเทียว
เท่านั=น
9. ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั=งสิ= น หากท่านใช้บริ ก ารของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื=อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อ นออกเดินทางแล้ว
10. ทางบริ ษัท ฯจะไม่ รั บผิ ดชอบใดๆ ทั=งสิ= น หากเกิ ดสิ งของสู ญหายจากการโ จรกรรม และ/หรื อ เกิ ด อุ บ ัติ เหตุทีเกิดจากความ
ประมาทของตัวนัก ท่อ งเทียวเอง
11. เนืองจากตัว@ เครื องบินเป็ นตั@วราคาพิเศษ เมือออกตัว@ ไปแล้วในกรณี ทีท่านไม่ส ามารถเดินทางพร้อ มคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใ ดก็
ตาม ตัว@ เครื องบินไม่สามารถนํามาเลือนวันหรื อคืนเงินได้
12. ในกรณี ทีลูกค้าต้อ งออกตัว@ โ ดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั=ง มิฉะนั=นทางบริ ษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั=งสิ= น
13. หากในคณะของท่านมีผูต้ ้องการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก,ผูส้ ู งอายุ, มีโ รคประจําตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที ยว
ในระยะเวลาเกินกว่า 4 - h ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครั วของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท= ังหมด
14. มัคคุเทศก์ พนัก งาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอ าํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มีเอกสารลงนามโ ดยผู ้
มีอ าํ นาจของบริ ษทั กํากับเท่านั=น
15. เมือท่ านตกลงชําระเงินไม่ ว่าทัAงหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ยอมรับในเงือนไขข้ อตกลงต่ า งๆ
ทีได้ ระบุไว้ แล้ วทัAงหมด
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จากมาตรการยกเว้ นวีซ่าเข้ าประเทศเกาหลีให้ กับคนไทย ผู้ที& ประสงค์ จะพํานักระยะสั@ นในประเทศเกาหลี ไม่ เกิน 90 วัน ไม่ ว่า
จะด้ วยวัตถุประสงค์ เพื&อการท่ องเที&ย ว เยี&ย มญาติ หรือธุรกิจ จะต้ องยื&นเอกสารในขั@นตอนการตรวจเข้ าเมือง เพื&อยืนยันการมี
คุณสมบัติการเข้ าประเทศเกาหลี* ดั งต่ อไปนี@
- พาสปอร์ ต จะต้ องมีอายุม ากกว่ า q เดือน
- ตัrว เครื& องบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทัว ร์จ ัดเตรีย มให้
- สิ& งที&ย ืนยันว่ าท่ านสามารถรับผิดชอบค่ า ใช้ จ่ายที&อาจเกิดขึ@นในระหว่ างที&พํานักในประเทศเกาหลีได้ (เช่ น เงินสด บัตร
เครดิต เป็ นต้ น)
- ชื& อ ที&อยู่ และหมายเลขติดต่ อในระหว่ างที&พํานักในประเทศเกาหลี (เช่ น คนรู้ จัก โรงแรม และอื&นๆ)ทางทัว ร์ จัดเตรีย มให้
- กําหนดการเดินทางระหว่ างที&พํานักในประเทศเกาหลีทางทัวร์ จ ัดเตรียมให้

****ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA****
ในกรณีทีลูกค้ าเดิน ทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA แล้ วไม่ ผ่านการตรวจคนเข้ าเมื องของประเทศเกาหลี ใต้
ทําให้ ลูกค้ าต้ อ งถูก ส่ งตัวกลับเข้ าประเทศไทย จึงมีค่าใช้ จ่ายทีเกิ ดขึAน ในการเปลียนตัWวขากลับรวมถึ งค่ า บริ การอืนๆทีเกิด ขึA นด้ วย
ฉะนัA นลู ก ค้ า ต้ องเป็ นผู้ รับ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่า ยที เกิ ดขึA นที ประเทศเกาหลี เ รี ยกเก็ บ ทางผู้ จัด และทางสายการบิ น จะไม่ รับ ผิด ชอบ
ค่ าใช้ จ่า ยที เกิ ดขึA น ทุก กรณี ลู ก ค้ า อาจจะต้ อ งรั บผิ ด ชอบค่า ปรับ ที ประเทศเกาหลี เรี ยกเก็ บ หรื อลูก ค้ าต้ อ งรอกลั บประเทศไทยใน
เทียวบินถัดไปทีมีทีนังว่ างหรื อ ตามวันเดินทางของตัWวเครื องบิน ทัAงนีAแล้ วแต่ ทางเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมื องของประเทศเกาหลี
สายการบินและทางผู้จัดไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้
หมายเหตุ : เรี ยนให้ ท ราบว่ า หลั งจากผ่ า นด่ า นตรวจคนเข้ าเมือ งเกาหลี ใต้ แล้ วนัAนทางทั วร์ จ ะออกเดิ นทางท่ อ งเที ยวหลั งเวลา
ประมาณ 1 ชัวโมง
***ทางทัวร์ ไม่ มีนโยบายให้ คณะรอ ส่ วนท่ านใดทีติดด่ านตรวจคนเข้ าเมือ ง หากท่ านสามารถผ่ านเข้ าเมืองได้ จะต้ อ งเดิน ทางไป
พบกับคณะทัวร์ ด้วยตนเอง และไม่ สามารถเรียกร้ องค่ าเดินทางจากทัวร์ ได้ เพือความเป็ นระเบียบและคณะได้ ท่องเทียวอย่ า งเต็ ม
เวลา ขออภัยในความไม่สะดวก**
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มาตรการท่องเที&ย วแบบ NEW NORMAL เข้ าประเทศเกาหลีใต้
(UPDATE 1 ต.ค. 65)
5. ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA ล่วงหน้าก่อ นเดินทาง (แนะนําลงทะเบียนประมาณ O6 วันก่อนเดินทาง เนืองจากการพิจารณาผล
อาจใช้เวลาประมาณ 7-54 วัน)
%. ลงทะเบียนข้อมูลการเข้าประเทศเพือรับ Q-CODE ล่วงหน้าก่อ นเดินทาง (ทางบริ ษทั เป็ นผูล้ งทะเบียนให้)
O. แสดงเอกสาร INTERNATIONAL COVID-19 VACCINATION CERTIFICATE สามารถขอได้ทางแอพพลิเคชันหมอพร้อ ม
(ผู้เดินทางต้ องได้ รับวัคซีนอย่ างน้ อย เข็ม และนําเอกสารแสดงตอนเช็คอินทั$งขาไปและขากลับ *ขึน$ อยู่กับสายการบิน)
หมายเหตุ : เงื&อนไขต่ างๆข้ า งต้ นสามารถเปลี&ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิ ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ ว งหน้ า ทั@งนี@ทางบริษัทฯ ยึด
ตามประกาศของทางรัฐบาลและประเทศที&เดินทางเป็ นหลัก ทางบริษัทฯจะคํานึงถึ งความปลอดภัย และประโยชน์ ของผู้เดิ นทาง
เป็ นสํ าคัญ *กรุณาอ่ านเงื&อนไขข้ อตกลงอย่ า งละเอีย ดก่ อนทํา การจองทัวร์ หรื อชํ าระเงิน* จากนั@นจะถือว่ าผู้เดินทางรับทราบตาม
ข้ อกําหนด หากเกิดความเสี ยหายใดๆขึ@น ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบทุกกรณี.
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